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ROUTE 1 > CENTRUM p. 18
Het sfeervolle historische hart van de stad, met oude 
gebouwen, levendige pleinen en winkelstraten vol 
bijzondere boetieks. 

ROUTE 2 > FREDERIKSSTADEN & DE KLEINE 
ZEEMEERMIN p. 38
Ten noorden van het drukke centrum ligt het koninklijke 
gedeelte van de stad. Hier vind je mooie musea, parken, 
antiekzaken en De Kleine Zeemeermin op haar rots.

ROUTE 3 > SLOTSHOLMEN & CHRISTIANSHAVN p. 58
Slotsholmen is de politieke kern van de stad, omringd door vele musea. 
In Christianshavn vind je vrijstaat Christiania en sfeervolle adressen langs 
de kanalen. Refshaleøen is rauw en vol duurzame ontwikkelingen. 

ROUTE 4 > ØSTERBRO & NØRREBRO p. 78
Østerbro is een rustige wijk met statige gebouwen en luxe winkels. 
Nørrebro is de tegenhanger: een dynamische, multiculturele en hippe 
buurt.

ROUTE 5 > FREDERIKSBERG & VESTERBRO p. 98
Het chique Frederiksberg kent fraaie parken en mooie winkels. 
Vesterbro is een voormalige arbeiderswijk, maar nu hip en 
happening.

ROUTE 6 > MALMÖ p. 118
Aan de overkant van de Øresund ligt Malmö. Deze 
Zweedse stad heeft op het gebied van shoppen en eten 
veel te bieden, zeker in de nieuwe en opkomende 
wijken.

het beste van KOPENHAGEN  MALMÖ in 6 routes
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100% good time!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Ze heeft moeite met het 
kiezen van haar favoriete 
plekjes, omdat er daar zo 
veel van zijn. De stad 

heeft voor iedere mood 
en elk doeleinde iets te 
bieden en precies dat is 
waarom Amanda de stad 
zo leuk vindt. Brunchen 
in het weekend, vintage 
design scoren op een 
loppemarked of picknic-
ken in Frederiksberg 
Have; Amanda is gek op 
Kopenhagen!

LOCAL

kopenhagen

business analyst

amanda van den 
hoveN

Best tips ever!
TIME TO MOMO IN KOPENHAGEN + MALMÖ

Stap je hotel uit en loop regelrecht naar de leukste wijken van de stad. Op weg 
naar nieuwe restaurantjes, de beste koffie en dat lokaal gebrouwen biertje. In 
time to momo delen onze lokale auteurs uit liefde voor hún stad alleen de echte 
highlights met je. Zo sla je de drukke dertien-in-een-dozijn-winkelstraten over en 
wandel je, terwijl je onderweg een bezienswaardigheid meepikt, naar de leukste 
adressen waar de locals zelf graag komen. Geniet van elke seconde & haal alles 
uit je stedentrip.

NAAR KOPENHAGEN + MALMÖ!

Jij gaat Kopenhagen en Malmö ontdekken! Kopenhagen staat bekend om mode 
en design, en zit bomvol kunst en cultuur. Je kunt er eindeloos shoppen, wan-
delen en ontspannen in de parken, feesten tot diep in de nacht in Kødbyen, of 
’s zomers een duik nemen bij Islands Brygge. Geniet ook van de bijzondere 
Scandinavische keuken. Iedere wijk heeft zijn eigen unieke kenmerken en overal 
vind je antiekzaken, boetiekjes vol bekend of minder bekend Deens design, ge-
zellige koffie- en lunchtentjes, cocktailbars en veel goede restaurants. Daarnaast 
vind je in deze gids ook een route door het gezellige Malmö. Deze grootste stad 
van Zuid-Zweden is makkelijk te bereiken vanuit Kopenhagen. De stad is over-
zichtelijk, en tegelijkertijd historisch én hypermodern. Je vindt er moderne kunst, 
culinaire hoogstandjes en milieubewust design. Wij laten je zien waar.

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je met 
onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, winkels en 
bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf graag komen 
en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.
 
Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een on-
afhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.
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In Denemarken en Zweden betaal je met kronen. 100 Deense kronen (DKK) is 
ongeveer 13,45 euro en 100 Zweedse kronen (SEK) is ongeveer 9,80 euro. 

Winkels zijn over het algemeen open van 10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag sluiten 
winkels vaak eerder, soms al om 15.00 uur. Op zondag zijn veel winkels in het 
centrum open van 12.00 tot 16.00 uur.

MUSEA

Kopenhagen heeft een ruim aanbod aan musea: van klassiek tot modern en van 
schilderkunst tot interactieve kunst. In de gids vind je een selectie van onze 
favorieten, maar er zijn er nog véél meer. De website www.cphmuseums.com 
is een goede bron voor inspiratie. Bij enkele musea is de toegang één dag per 
week gratis. Jeugd tot 18 jaar heeft vaak gratis entree.

Ook in Malmö zijn er veel musea. Fijn is hier dat je bijna overal gratis of voor 
weinig naar binnen kunt. 

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens-
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen en genieten en waar je leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart 
voor in de gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen. 

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onderaan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres steeds uitgebreid beschreven. Zonder de genoemde adressen uitgebreid 
te bezoeken, duurt één wandelroute maximaal drie uur. De afstand in kilometers 
vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresgege-
vens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de gemiddelde 
prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardigheden zijn de 
reguliere tarieven; eventuele gereduceerde tarieven noemen we niet.

GOED OM TE WETEN

Kopenhagen en Malmö zijn in de winter heel andere steden dan in de zomer. In 
de winter bezoek je sfeervolle schaatsbanen en kerstmarkten. ’s Zomers zitten de 
terrasjes vol en kun je genieten in een van de vele parken. De winterse dagen zijn 
kort (daglicht van ongeveer 9.00-15.00 uur), maar in de zomer blijft het lang licht.

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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COPENHAGEN CARD

Erg handig is de Copenhagen Card. Hiermee kun je gratis reizen op alle bus-, 
metro- en treinroutes in Kopenhagen, hij geeft korting of gratis toegang tot veel 
musea, bezienswaardigheden en attracties, én korting bij een aantal restaurants 
en cafés. Kijk op www.copenhagencard.com.

(EET)GEWOONTES

Veel Denen eten tussen de middag smørrebrød: een plak roggebrood belegd met 
rauwkost, verschillende soorten vis of vleeswaren. In het weekend brunchen de 
Denen regelmatig buiten de deur. Bijna alle restaurants in Kopenhagen hebben 
een brunch op het menu staan. Voor een snelle hotdog kun je terecht bij een 
van de vele pølsevogne (worstkramen). 

Een typisch Zweedse traditie is de fika: koffie of thee met wat lekkers. Dit wordt 
echt serieus genomen, dus daar las je wel even een pauze voor in. Je vindt in 
Malmö dan ook vele goede fika-plekjes. Zweden lopen ook nét iets meer voorop 
met bewust eten. Daardoor zijn er in Malmö veel lunchcafés met biologisch, 
vegan en raw food-gerechten op de kaart.

Voor beide steden geldt: een fooi geven in restaurants of cafés hoeft niet. 
Wanneer je tevreden bent over de bediening en toch wilt tippen, wordt het na-
tuurlijk wel gewaardeerd. Cafés en lunchrestaurants bedienen aan tafel, maar 
verwachten vaak dat je zelf bij de bar bestelt.

FESTIVALS

Er zijn vele leuke festivals in Kopenhagen en Malmö. Hieronder een selectie van 
de grotere evenementen, die bijna allemaal jaarlijks terugkeren.

Copenhagen Fashion Week (www.copenhagenfashionweek.com)
Door de hele stad zijn er tijdens deze week modeshows. Die in het raadhuis kun 
je vaak zo bijwonen. Op de vele afterparty’s kun je vaak ook zonder uitnodiging 
naar binnen. Daarnaast zijn er twee grote modebeurzen waar je gratis naar 
binnen kunt als je je vooraf registreert.

Meet the 
locals



8

CPH Distortion (www.cphdistortion.dk)
Een straatfestival in mei/juni dat de laatste jaren enorm is gegroeid en waar veel 
jonge Kopenhagenaren het hele jaar naar uitkijken. De wijken Vesterbro, Nørrebro 
en Refshaleøen hebben alle drie één avond de straten vol. Er is nu zelfs een 
festivalcamping ingericht op Refshaleøen.

Roskilde Festival (www.roskilde-festival.dk)
Een van de grootste en meest legendarische rockfestivals van Europa. Het valt 
altijd in de eerste week van juli en duurt acht dagen.

Copenhagen Jazz Festival (www.jazz.dk)
Elk jaar vanaf de eerste vrijdag in juli is het tien dagen een en al jazz in de stad. 
Er zijn dan van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat meer dan achthonderd 
concerten van internationale en Deense artiesten. Vele zijn gratis.

CPH:DOX (www.cphdox.dk)
Een van de grootste internationale documentairefestivals ter wereld, met elf 
dagen lang documentaires over uiteenlopende thema’s. Daarnaast zijn er ook 
concerten en exposities. 

Malmöfestivalen (www.malmofestivalen.se)
Het grootste stadsfeest van Zweden vult jaarlijks een week lang in augustus alle 
straten en pleinen met mensen, eten en muziek. Nationale en internationale 
sterren wisselen elkaar af. Toegang tot de straatactiviteiten is gratis. 

Midzomer (www.malmofolketspark.se)
De langste dag van het jaar wordt in Zweden groots gevierd, een geliefde 
traditie waarbij vrienden en familie samenkomen. Midzomer vindt jaarlijk plaats 
op de vrijdag tussen 20 en 26 juni. Ga naar Folkets Park om het feest zelf mee 
te maken. 

Big Slap (www.bigslap.se)
Het populaire Zweedse housefestival Big Slap kun je begin augustus meemaken 
op Tallriken, in de omgeving van het mooie Pilldamsparken.
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