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Hovedstadens puls og skjulte oaser
Direktør Mikkel Aarø-Hansen,
Wonderful Copenhagen:
»Kombineret med en af Danmarks
smukkeste togture fra København med det blå Øresund på den ene side og det grønne Nordsjælland på
den anden - ankommer du lige midt
i det hele ved endestationen Helsin-

gør. Få skridt, så står du i den charmerende gamle bymidte med brosten. Eller i havnen med M/S Museet for Søfart, der fortæller flere hundrede års dansk maritim historie. For
ikke at sige Hamlets Kronborg og
Kulturværftet – og en bid, du ikke
har smagt før i Værftets mangfoldige
Madmarked. Lige så fantastisk mod

vest er det grønne Frederiksberg med
oaserne Frederiksberg Have, Søndermarken og Solbjerg Kirkegård. Med tre ligeså fantastisk forskellige oplevelser: Frederiksberg Slot
(og Slotskirke), eksotiske lyde (og nu også
lys) fra ZOO, sam-

Frederiksberg Have er et grønt åndehul.
Foto: Wonderful Copenhagen

Det gamle værftsområde i Helsingør har fået nyt liv
som kulturcenter. Foto: Wonderful Copenhagen.

Fjordkig med øko-øl
og storladen kunst
Direktør Thomas Kær Mahler,
Visit Fjordlandet:
»I Roskilde Fjord nord for Risø ligger den markante halvø Bolund som
en del af Nationalpark Skjoldungernes Land, der allerede i 1941 blev
fredet på grund af de af geologiske,
landskabelige og botaniske værdier.
Den særegne halvø består af en 12
meter høj, flad moræneknold, som
du kan besøge via en 500 m lang
tange, og belønningen derude er istidsaflejringer og sjældne urter. Der
er også udsigt til Fjorden, når du går
fra Roskilde Havn gennem Kællingehaven til Sct. Hans, Danmarks
ældste psykiatriske hospital fra 1816,
i sig selv en arkitektonisk perle tegnet af Gottlieb Bindesbøll. De naturskønne omgivelser er nu en fredet park og den frivillige forening
Sct. Hans Have driver café for offentligheden og arrangerer kultu-

relle events i de ubenyttede faciliteter.
Den lille hyggelige
by Herslev med
mange stråtækte
huse har også
fjordkig fra egen
strand og havn,
hvor du kan nyde
madpakken eller
økologisk, hjemmelavet
frokost med en lokal øl efter
besøg på Herslev Bryghus. I den
modsatte ende af Fjorden ligger J.F.
Willumsens Museum i Frederikssund som ramme om den danske
multikunstners storladne værker og
hans egen samling af ældre kunst.
Jeg glæder mig til at se de to kommende udstillinger, »Willumsens
Verden« og »Alkymistens Laboratorium«.
visitfjordlandet.dk

Der er smagsprøver
til økofrokosten på
Herlev Bryghus.
Foto: Visit
Fjordlandet

»Den lille
hyggelige by
Herslev med
mange stråtækte
huse har også
fjordkig fra egen
strand og havn.«

men med Cisternerne, det gamle
vandreservoir og en unik underjordisk oplevelse med udstillinger
og et dryp ned af nakken.
Kombinér udflugten
med kontrasten af den
urbane Carlsberg-by
i baghaven – en ny
bydel, der skyder op

med kæmpe kraner og ret så høje højhuse. Og tag så ellers en cykeltur ad
det grønne netværk af cykelstier, lige
gennem københavnernes hverdag
på tværs gennem de mange bydele
med hver deres individuelle særpræg«.
wonderfulcopenhagen.com

