R O N D R E I Z E N E U R O PA

BRIGITTE R ASKIN, historica en
schrijfster, vertelt ware verhalen en
zet die naar haar hand: Het Koekoeksjong, over het armste jongetje
van Antwerpen, De Eeuw van de Ekster,
over haar oom-held die door de nazi’s
werd onthoofd. Met Hartenheer, over
de Deense koning Christiaan II, en De
gestolen prinses, over diens vrouw, een
zus van keizer Karel, specialiseerde ze
zich in de 16de eeuw.

R E I S DATA
èè 9 mei 2017
çç 14 mei 2017

R E I SSO M PE R PE R S .
2-persoonskamer: € 2.350
toeslag 1-persoonskamer: € 365
korting voor Davidsfonds leden:
€ 40
min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding door Brigitte

Raskin en lokale gids Dirk Evers

++ Gebruik van de audiofoon
++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs
++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes
++ Overnachtingen met ontbijt in
kwaliteitsvolle hotels
++ 4 middagmalen en 2 avondmalen
in lokale restaurants of de hotels
++ Vluchten Brussel-Kopenhagen
h/t met Brussels Airlines, de
luchthaventaksen
++ Transfers en beperkt vervoer ter
plaatse in comfortabele autocar.
In Kopenhagen zelf gaan de
meeste verplaatsingen te voet
++ Annulerings-, bagage-, en
bijstandsverzekering
Davidsfonds Cultuurreizen
is een partner van
CO2logic, die de CO2-uitstoot
van uw vlucht compenseert en
klimaatprojecten steunt.
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Met Brigitte Raskin naar

DENEMARKEN

GROTE VERSCHEIDENHEID MET ALS EXTRA EEN EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD

µµStadsbezoek aan Kopenhagen en de kastelen

ansborg, met de koninklijke wandtapijten die de
hele Deense geschiedenis vertellen. Ook die van
Christiaan II en zijn Brusselse bruid. Korte rit naar
Roskilde. U bezoekt er de domkerk die ook koninklijke grafkerk is en stelt in het Vikingschip Museum
vast dat de Denen altijd al meesterlijke designers
waren. In Odden neemt u de ferry naar Aarhus,
de tweede grootste stad van Denemarken en in
2017 een van de Europese Culturele Hoofdsteden.

DAG 1: Brussel - Kopenhagen M
Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Met Dirk
Evers, Vlaming in Denemarken, wandelt u door
deze mooie en gezellige stad. U bezoekt het stadspaleis Rosenborg. In het Statens Museum for Kunst
stelt Brigitte Raskin u Christiaan II voor, de koning
die een zus van keizer Karel als bruid kreeg en de
tegenpool van zijn machtige schoonbroer werd.

DAG 4: Aarhus O-M
Behalve de culturele verrassingen die de stad voor
haar bezoekers in petto heeft en die u met uw reisbegeleider ontdekt, bewondert u ook haar vaste
waarden zoals de domkerk Skt. Clemens en het
openluchtmuseum ‘Den Gamle By’.

Rosenborg en Christiansborg
µµRondrit Sont met bezoek aan Malmö en het
topmuseum Louisiana
µµNaar vikingstad Roskilde en sprookjesstad
Odense
µµAarhus Europese Culturele Hoofdstad 2017
µµBijkomende begeleiding door Dirk Evers,
Vlaams correspondent in Denemarken

DAG 2: Sont - Kopenhagen O-M
Per autocar steekt u via de fameuze Sontbrug, alias
The Bridge, over naar de Zweedse stad Malmö. Dirk
Evers gidst er u door de nieuwe wijk Västra Hamnen,
het eerste CO2-neutraal gebied in Europa, waarboven
de Turning Torso van architect Calatrava uittorent.
Brigitte Raskin troont u mee naar het renaissancehuis
van muntmeester Jörgen Koch, waar u luncht. In
Helsingborg steekt u weer over naar Denemarken. In
Helsingør staat op een landtong Kronborg, de burcht
van Shakespeares Hamlet (Unesco-werelderfgoed).
En natuurlijk bezoekt u ook het museum aan de
Sont, het Louisiana Museum of Modern Art, met
naast moderne kunst van Deense kunstenaars ook
werk van Modigliani, Picasso e.a.
DAG 3: Kopenhagen - Roskilde - Aarhus O-A
Na het ontbijt bezoekt u nog het paleis Christi-

DAG 5: Odense O-A
Per autocar van Aarhus naar Odense. In de domkerk
Skt. Knud bewondert u het retabel van Claus Berg,
een van de grootste Deense kunstschatten. Hier
rondt Brigitte Raskin het verhaal af van Christiaan
II en zijn tragische koninginnetje, die er begraven
liggen. In zijn geboortestad bezoekt u natuurlijk ook
het museum van sprookjesverteller H.C. Andersen. Tijdens een stadswandeling salueert de tinnen
soldaat u misschien vanuit zijn bootje van papier.
DAG 6: Odense - Kopenhagen O-M
Onderweg naar Kopenhagen houdt u halt in de
oude vestingstad Nyborg. Na het middagmaal bezoekt u op weg naar de luchthaven het pittoreske
stadje Store Magleby, een oude nederzetting waar
boeren uit de Nederlanden de Denen bloemkool
leerden telen. U heeft ook nog even de tijd voor
een koffiepauze in het haventje Dragør. Terugvlucht
naar Brussel.

