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SUPERKILEN PARK
http://www.archdaily.com/286223/superkilen-topotek-1-big-architects-superflex

HER GÜN
24 SAAT AÇIK

FREETOWN CHRISTIANIA

HERGÜN

ROYAL DANISH OPERA
Haftaiçi
09.30
16.00
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09.30
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KAPALI

Haftaiçi
09.30
16.00

Cmt

KAPALI
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KAPALI

https://kglteater.dk/en/

ROYAL THEATER PLAYHOUSE
https://kglteater.dk/en/

ROYAL DANISH THEATRE
https://kglteater.dk/en/

MOUNTAIN DWELLINGS / (BIG) + JDS
http://www.archdaily.com/15022/mountain-dwellings-big

THE BLACK DIAMOND (ROYAL DANISH LIBRARY) 
http://www.shl.dk/the-royal-library/

TYCHO BRAHE PLANETARIUM
http://www.planetariet.dk/

DANISH NATIONAL BANK
http://architectuul.com/architecture/danish-national-bank

SEB HEADQUARTERS 
http://www.archilovers.com/projects/128970/seb-bank-headquarters.html

TIETGENKOLLEGIET 
http://www.archdaily.com/474237/tietgen-dormitory-lundgaard-and-tranberg-architects

BELLAVISTA KLAMPENBORG HOUSING
http://architectuul.com/architecture/bellavista-housing

ØRESTAD GYMNASIUM / 3XN
http://www.3xn.com/#/architecture/by-year/78-%C3%B8restad-college

TIVOLI CONCERT HALL EXTENSION / 3XN
http://www.archdaily.com/4130/tivoli-concert-hall-3xn

DANISH RADIO CONCERT HALL 
http://www.arcspace.com/features/ateliers-jean-nouvel-/dr-concert-hall/

8 TALLET / BIG
http://www.archdaily.com/83307/8-house-big

VM HOUSES / PLOT = BIG + JDS
http://www.archdaily.com/970/
vm-houses-plot-big-jds

DANSK ARKITEKTUR CENTER
http://www.dac.dk/

FRØSILOS / MVRDV
https://www.mvrdv.nl/projects/frosilio

THE ROYAL DANISH ACADEMY OF FINE ARTS
https://kadk.dk/en

MARITIME YOUTH HOUSE 
http://www.archdaily.com/11232/maritime-youth-house-plot

THE CRYSTAL & THE CLOUD
http://www.archdaily.com/170472/the-crystal-schmidt-hammer-lassen-architects

THE BIKUBEN STUDENT RESIDENCE / AART
http://aart.dk/en/projects/bikuben-student-residence

-

-

-

THE ROUND TOWER
http://www.rundetaarn.dk/

CHURCH OF OUR SAVIOUR
http://www.vorfrelserskirke.dk/

BAGSVÆRD KIRKE: JØRN UTZON
 

AMALIENBORG

CHARLOTTENBORG PALACE

HANDELSBANKEN

MARMORKIRKEN

THE LITTLE MERMAID

KASTELLET 68

NYHAVN

PAUSTIAN

GRUNDTVIG'S CHURCH 

HAFTASONU KAPALI
PZT - ÇARŞ : 08.00 -17.15
PERŞEMBE : 08.00 - 17.00
CUMA : 08.00 - 18.15

ROSENBORG CASTLE

-

http://www.dac.dk/da/dac-learning/netundervisning/arksite-kanon/vaerker/bagsvaerd-kirke/

http://www.archdaily.com/792096/ad-classics-grundtvigs-church-peder-wilhelm-jensen-klint

http://www.kongernessamling.dk/rosenborg/

http://www.kongernessamling.dk/amalienborg/

http://kunsthalcharlottenborg.dk/da/forside/

http://www.archdaily.com/771659/library-and-culture-centre-primus-architects

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/nyhavn-gdk474735

http://www.paustian.com/

http://www.marmorkirken.dk/

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/little-mermaid-gdk586951

www.handelsbanken.dk

KOPENHAG MIMARI HARITASI / COPENHAGEN ARHITECTURAL MAPPING
binbirguzergah.wordpress.com

Superkilen, Danimarka'nın etnik çeşitliliği bakımından ve sosyal açıdan 
gerilimi yüksek mahallelerinden birinde yarım mil uzunluğunda kentsel bir 
alandır. Superkilen, 60 farklı ulustan gelen objelerin sergilendiği geniş bir 
koleksiyona ev sahipliği yapan kapsayıcı bir fikirin sonucudur.  Mahallenin 
farklı uluslarının bir arada yaşamasına gönderme yapan bu dev sergi, 
L.A'dan, Çin'e, Katar'dan Rusya'ya ve Türkiye'ye kadar uzanır. Küresel 
çeşitliliğin sürrealist bir koleksiyonudur bu. BİG, Topotekl ve SUPERFLEX 
tarafından hazırlanan bu sergi çok çeşitliliğin bir yansımasıdır.

BIG Danimarka'nın Orestad bölgesinde tasarladığı karmaşık işleve sahip yapı. 
Kentsel alanda mahalle kavramını sorgulayan bu  yapı, karmaşık fonksiyonları iç içe 
geçirerek heterojen bir kurgu yaratmıştır. 475 birimden oluşan değişik birimler, 
genç/yaşlı, bekar/evli, büyük/küçük tüm aile tipleri için değişik tipler sunar. Fiyonk 
biçimindeki yerleşim iki belirgin mekansal oluşumu öne çıkarır. Doğuda kanala, batıda 
yeşil birimlere açılan bir geçitle bütünleşen yapı, taban kotunda ticari fonksiyonları 
barındırırken, daha yüksek kotlarda konut birimlerini barındırarak yerleşim ve ticaret 
işlevlerini birarada bulundurur.İki eğimli yeşil çatının eğim yönü ısı etkisini azaltma 
amacını güderken, görsel olarak da doğudaki yeşil alanlarla bir bağ kurmak amacın-
dadır. Bu geometrik hareket günışığı ve doğal havalandırmayı mümkün kılmaktadır.

VM yerleşim biçimini V ve M harflerinden alır. V balkonlu apartmanları içeren, M ise 
Unite d'Habitation'un modern bir versiyonudur. BIG, d'Habitation'ın dar biçimlenişini 
çıkmaz/uzun koridorlarını içermeyen bunun yerine, zigzag biçimlenişiyle tüm 
koridorlarına ışık ve manzara alan yeni bir versiyonu olarak tanımlar. Bu değişimin iç 
mekanı zenginleştirdiğini savunan ve çekici bir sosyal mekanı olanaklı kıldığını 
savunan Bjarke Ingels grup, v biçiminin balkonlarının da minimum gölge ve 
maksimum konsol ile biçimlendiğini ifade eder. Balkonlarla sarılmış on metreyi bulan 
bu yüzey, dikey arka bahçeyi şekillendirir. Zigzaglı, kademelenmiş, gittikçe alçalan bu 
form, değişik biçimlenen sayısız daireye olanak sağlamıştır. 225 ünitenin içinde 80 
eşsiz tipoloji barındırır. Bu durum, cephede de değişik kompozisyonlara olanak 
sağlar, bu biçimleniş cepheyi de üç boyutlu bir oyun gibi, tetrisvari biçimlendirir.

Mountain Dwellings, VM yerleşiminin aynı boyutta, aynı alanda ve aynı işverenle 
yapılmış ikinci jenerasyonudur. Program 2/3 park alanından, 1/3 yaşam alanından 
oluşur. Park alanının programın merkezine  alındığı, betondan bir tepenin üzerinde yer 
alan katmanlı bir konut projesidir.İki farklı fonksiyonu, simbiyotik bir biçimde iç içe 
geçiren tasarım, park alanlarının caddeyle bağlantılı kalması ve konut birimlerinin 
güneşle ilişkili olması, havalandırma ve manzara açısından etkileşimin sürmesi 
prensibine dayanır. Teras bahçeleri sürdürülebilir sistemler ile donatılmış, yağmur 
sularını kullanarak tamamı teras bahçeleri ile donatılmış yapının sulanması sağlanır.

2010 yılında Schmidt Hammer Lossen Architects tarafından tasarlanan ve 
inşa edilen yapının en dikkat çekici özelliği büyük oranlarına rağmen diyago-
nal olarak yerden yükselerek giriş mekanına olanak vermesidir.

Problemini 'sahil şeridinin temizlenerek aktivite alanına dönüştürmesi'nden 
alan proje 2004 yılında BIG + JDS tarafından tasarlanmıştır. Temizleme 
çalışmalarına bütçenin yetmeyişi nedeniyle 'deck' ile kaplanarak 
dönüştürülen sahil şeridi topografik hareketlerle iç mekanı ve dış mekanı 
bütünleştirir. Gençlik merkezi ve yelken klübü olarak iki farklı işlevi üstlenen, 
sınırlı iç mekanı nedeniyle günlük aktiviteler için kullanılabilen mekan ahşabın 
dış mekanda yumuşak kullanımı ve iç mekanda betonun sert uslübünü 
birleştiriyor.

Jean Nouvel tarafından 2009'da tasarlanan DR konser salonu ulusal ve 
uluslararası müzik organizasyonlarının yapıldığı 45 m yüksekliğindeki 
dikdörtgen bir kutu ile çevrelenir. İşlevi kavrayan dikdörtgen duvarla ile bir 
tezat oluşturuyormuş gibi görünen yapı, üretim prensibini için basitliği ile 
dışın kargaşasından alır. Geceleri ekrana dönen cephesi, günün değişik 
saatlerinde aldığı ışık ile çok yüzlü bir görüntüye sahip olur.

Danimarkalı mimar Arne Jacobsen tarafından 1965 yılında tasarlanan yapı, 
mimarın ölümü nedeniyle 1978'de tamamlanabilmiştir. Tüm cephesi ve 
mekanları mermer kaplanan yapı dikdörtgen bir monolit gibi dururken, dar 
boşluklarından içeriye ışığı alır.

1934 yılında Arne Jacobsen tarafından tasarlanan bu konut kompleksi 
içinde bir plaj, bir restaurant ve bir tiyatro barındırıyor. Bu yerleşim Kopen-
hag'daki bilinen Bauhaus yerleşimlerindendir.

2007 yılında yapılan Orestad Gymnasium, öğrenmenin yeni yollarını arayan, 
iletişimi ve etkileşimi eksen alarak kurulan bir okuldur. Mimari temasını da bu 
nedenle dikeyde ve yatayda moonerang biçimli plakaların döndürülerek 
biçim değiştirmesinden alır. Açık mekanlar aktiviteyi ve etkileşimi olanalı kılar.

2005 yılında Lundgaard & Tranberg Architects tarafından yapılan yurt projesi 
dairesel forma sahiptir.Dairesel formunu eşitlik ve kamusal yaşamdan alan, 
bireysel ve özer davranan sakinler için üretilmiş bağımsız birimlerin bir araya 
gelmesiyle bütüncül yaklaşımı kazanan yerleşim aynı zamanda kamusal bir 
alan olma özelliğini taşıyor.

2010 yılında Lundgaard & Tranberg tarafından tasarlanan The City Dune, 
Kopenhag limanının sağlıksız ve düşük bütçeli yapılarının bulunduğu bir 
bölgedeydi. Bu proje ile dönüştürülen liman, yeşil, yayaya uygun, bisiklet 
dolaşımına uygun bir buluşma merkezine ve kamusal alana dönüştürüldü.

2007 yılında AART mimarlık tarafından inşa edilen Bikuben öğrenci kompl-
eksi, öğrenciler için gereken sosyal ilişki ağını merkeze alan, mekansal 
çevreyi genişleterek ilham verici fırsatlar için olanaklar sağlama vizyonu ile 
tasarlanmış. Bu nedenle küp biçimiyle yapılan yapının merkezine kocaman 
bir atrium yerleştirilmiş. Bu atrium tüm yaşamın merkezine uzanan etkinlikler-
in kalbini oluşturuyor.

1989 yılında MAA Knud Munk tarafından tasarlanan yapı, aynı yıl inşa 
edilmiştir

The Royal Danish Academy of Fine Arts Danimarka'nın en köklü iki mimarlık 
okulundan biri. 1754'de kurulan okul mimarlık, şehir bölge planlama, 
endüstriyel tasarım gibi alanlarda eğitim veriyor.

17 yüzyıldan kalan gözlem kulesi olan Rundetaarni Kopenhag'ın en eski ve 
hala işleyen kulesidir. Christian VI döneminde astronomik faaliyetlerin etkin 
olduğu yüzyılda inşa edilen kule, hala gezilebilir ve Kopenhag manzarası için 
keşfedilebilir.

1696'da barok üslupta inşa edilen kilise, dışarı taşmış organları ve Nicode-
mus tarafından inşa edilmiş altarı ile ünlüdür. 1752'de açılmasının ardından 
90 metre yükseklikten Kopenhag manzarasını izleyebilme olanağı sunar.

1976'da Utzon tarafından inşa edilen kilise, mimarın Sydney Opera Binasını 
yaptıktan sonra farklı ölçeklerde denediği ilk işidir. Ortagonal form, beyaz 
prekast beton paneller ve döşeme için kullanılan sırlı fayanslar iç mekanda 
dairesel formlar meydana getirir, bu form iç mekanı zenginleştirirken yapının 
formunu da şekillendirir.

1696'da Peder Vilhelm Jensen Klint tarafından tasarlanan, inşa edilen yapı 
dünyanın en ekpresyonist anıtlarından olabilir, fakat bir o kadar da tanınmaz. 
19. yüzyılda yaşamış tarihçi, düşünür Grundtvig için inşa edilen külliye, iki 
gotik dönem üslubundan esinlenerek yapılmıştır. Kilisenin mağarayı andıran 
iç mekanları tamamen süslemeden yoksundur. 

Erken 17. yüzyılda İskandinav Kral Christian IV tarafından inşa edilen kaledir.

1750'de inşa edilen hanedana ait kışlık saraydır. Kompleks, Oldenberg 
hanedanının kralı I.Christian'ın taç giymesinin 300. yıldönümü nedeniyle inşa 
edilmiştir.

Charlottenborg 17. yy barok üslup ile inşa eidlmiş bir kraliyet sarayıdır. 
Bugün çağdaş sanatlar müzesi olarak kullanılan yapı içinde Royal Danish 
Academy of Art'ı da barındırıyor.

Primus Arkitekter tarafından tasarlanan kütüphane ve kültür merkezi, eski 
Fritz Hansen mobilya fabrikasının uzantısı olarak inşa edilmiştir. Proje, yeni 
kentsel alanlar ve Mungo Park Tiyatrosunun bir uzantısı içeren Kopenhag'ın 
kuzeyindeki Allerød kent merkezinin daha büyük bir dönüşümünün 
başlangıcını işaret etmektedir.
 

1894'de yapılan neobarok üsluptaki kilise Roma'daki St.Peter's kilisesinden 
esinlenerek yapılmıştır. Otuz metreden büyük çaptaki kubbesine tırmanıla-
bilir.

1913'de yapılan heykel yerel  halk hikayesinden çıkmıştır ve bugün şehrin 
simgesi haline gelmiştir.

Kral IV. Chrictian tarafından yapılan kale Avrupa'nın en eski kalesidir ve hala 
faaldir. Fortress Park 19. yy ortalarına kadar bri savunma tesisi olarak hizmet 
vermiş beş burçlu tipik bir rönesans kalesidir.

Nyhavn 17 yüzyıldan bugüne gelen eğlence merkezli kurulmuş kanal 
hattıdır. Ticaret limanı olan ve dünyanın her yerinden gemileri ağırlayan ve 
denizcilerin eğlencelerine ev sahipliği yapan kanal, bugün yenilenmiş eski 
evleri, klasik restaurantları ile müziğin ve aktivitenin merkezlerindendir.

Kopenhag'da 1985-87 yılları arasında John Utzon tarafından inşa edilen 
yapı, prekast beton kullanılan yapı mekan karakteristiğini betonun şekillendi-
rilme biçiminden alır.

Tasarım müzesi, Nordik tasarımın 125 yıllık geçmişinin sergilendiği bir 
müzedir. Endüstriyel tasarımın, mobilyanın ve zanaatın iskandinav geçmişini 
biriktiren, sergileyen kurum, 1750'de inşa edilen hastane binasının içindedir.

Danimarka'nın 1500'lerden 1900'lere kadar cephane geçmişini sergileyen 
müzedir. İçinde bulunduğu yapı, 19. yüzyıla kadar cephanelik olarak 
kullanılmış fakat 1680'de inşa edilmiştir.

Louisiana Müzesi 1950'lerin ortalarında mimar Jorgen Bo ve Wilhlem 
Wohlerd tarafından doğa ile aralarında bir bağ oluşturan bir yapı yapmak 
amacıyla tasarlanmıştır. 58'de tamamlanan yapı bir villa ile üç pavyonu 
birbirine bağlayan cam koridorlar ve bir kafeteryadan oluşur. 2006'da 
yenilenen yapı teknolojik olanaklar açısından da çağa uygun hale getirilm-
iştir. Louisiana çağdaş sanatlar müzesine ev sahipliği yapmaktadır.

Daha çok heykellerin sergilendiği müzede Danimarkalı ressamların çalışma-
larıyla da karşılaşmak mümkün. Eserleri kadar kış bahçesi de dikkat çekici. 

Zaha Hadid tarafından tasarlanmış olan Ordrupgaard müzesinin bahçe ve 
binalarını birbirine bağlayan eklenti yapısında, farklı öğeler ve bakış açıları 
arasında akışkan bir ilişki kurulması amaçlanmıştır. Bahçe ve binaları parçal-
anmış bir algıdansa bir araya getirme kaygısı ile yapı ve peyzaj birleştirilmiştir.

Daniel Libeskind, Danimarka Yahudi Müzesi binası ile 2005 yılında Amerikan 
Mimar Ödülü'nü kazanmıştır. Berlin'deki Yahudi Müzesinin çizgilerini 
görebildiğimiz yapıda ağırlıklı olarak tuğla kullanılmış olup bununla birlikte 
sergileme elemanları ve mekanları modernin dışavurumudur. Kraliyet 
Kütüphanesi'nin tonozlu tuğla alanının eski yapısını ve eşsiz sergi alanına 
olan beklenmedik bağlantı iç içe geçmiş, geçmişin ve gelecek mimarisi 
arasında dinamik bir diyalog yaratmaktadır. 

1606 yılında inşa edilmiş, Kopenhag'ın en eski evlerinden biri olan 
Kanneworffs Evi'nde ziyaret edilebilecek Kehribar Evi (aynı zamanda 
müzesi), koleksiyonu ve tasarımlarıyla oldukça dikkat çekici. El işçiliği 
kehribar takılarını satın alabileceğiniz bir kısmı da var. 

2004 yılında 3XN mimarlık tarafından yeniden yapılandırılan konser salonu, 
Kopenhag'ın ünlü eğlence parkı Tivoli'nin içinde bulunuyor.

ÇARŞAMBA  
10.00-21.00
DİĞER GÜNLER  
10.00-17.00

Freetown Christiania, Kopenhag'ın özerk sakinlerinin yaşama biçimlerini 
sürdürdükleri yeşil, araba alınmayan bir kentsel alan. 1971'de bir grup hippi 
tarafından işgal edilmek suretiyle yerleşilen alana, Danimarka hükümetinden 
bağımsız sosyal kuralllar getirilmiş ve yerleşim oluşturulmuştur. Kırk yıl 
boyunca hükümet ve yerleşimciler arasında devam eden gerilim 2011'de 
kurulan bir vakıf ile dengelenmiştir. Freetown Christiania el yapımı evlerin, 
atölyelerin, sanatgalerilerinin, müzik mekanlarının organik ve ucuz yemek 
alanlarının bulunduğu bir yerleşimdir. Mülk edinilemez fakat yerel Christi-
ana'lılar tarafından düzenlenen turlara katılınabilen kamuya açık bir alandır.

2004'de Henning Larsen Mimarlık tarafından yapılan yapı, Dock adasında 
Frederik Kilisesi ile karşılıklıdır. Onyedi metrelik iki kanal arasına yerleştirilen, 
otuziki metrelik bir çatı örtüsünün önündeki meydanı ve limandan gelen seyir 
aksını tamamladığı yapı, eğimli cam boyunca dört kat fuayesi, çelik strüktürü 
ile aynı anda binbeşyüz kişiye ev sahipliği yapabiliyor.

Opera binasının karşısında, suyun kıyısında yer alan Royal Theater 
Playhouse, Lundgaard & Tranberg tarafından tasarlanmıştır. Yapı üç 
kompozisyonel birimden oluşur; fuaye, su üzerinde ince sutünlarla duran 
geniş bir yürüme bandı, oditoryum/sahne kulesi. Bu üç unsur geniş bir çatı 
bandı ile birleşir. Çevrenin geometrik kompozisyonunu tamamlayarak yapıya 
form veren biçimsel dil, şehri limana açarken, geceleri aydınlatmasıyla da 
silüetin hoş parçalarından biri haline gelir.

Kraliyet tiyatrosu 1748 yılında Nicolai Eigtved tarafından yapılmış daha sonra 
1874 yılında C.F. Hasdorff tarafından rekonstrüksiyonu yapılmış ve  
bugünkü halini almıştır. En büyük dönüşümü ise son on yılda, opera ve bale 
için yapılan binanın tiyatro  için yetersiz kalışıyla yaşamıştır; Playhouse.

Gammel Dock, Kopenhag'ın kıyı şeridinde bulunan eski bir depo yapısıdır. 
Christianshavn'da bulunan yapı, 1882'de yapılmış 1985'de Erik Moller 
tarafından sergi mekanı olarak yeniden düzenlenmiştir. Mimarlık temalı 
geçici sergilere, seminerlere ev sahipliği yapan Danish Architecture Center, 
Rem Koolhaas'ın tasarladığı bir proje ile 2018'de taşınmayı planlamaktadır.

Frosilos, Soya Beam fabrikasının 1963'de yapılan betonarme filolarıdır. 1990'da 
kapanan silo, ofis ve konut yapısına dönüştürülmek üzere, 2002'de MVRDV 
tarafından projelendirilmiştir. 2005'de de yapımı tamamlanmıştır.Silo duvarlarının 
betonarme sisteminin sınırlı açıklıklara izin vermesi, tasarımı ciddi sınırlandırdığından, 
ikiz silolar birer askı gibi kullanılmış, böylece ışık ve manzara en yüksek düzeyde 
kullanılırken, iç mekanlar da ışıklı ve ferah bir avluya açılabilmiştir. Yarı transparan bir 
membran ile kapatılmış boşluk tarafından sağlanan bu ışık aynı zamanda tüm 
sirkülatif işlevlerin de sağlandığı silonun orijinal işlevini görebildiğimiz haliyle 
bırakılmıştır.

HER GÜN
10.00 / 20.00

HER GÜN
09.00 / 17.00

HER GÜN
10.00 / 17.00

PAZARTESİ KAPALI
Çarşamba :  11.00 - 20.00
Diğer Günler: 11.00-17.00

Haftaiçi
11.00
18.00

Cmt
10.00
16.00

Pazar
-
-

http://www.posterland.dk/

http://www.booktrader.dk/
THE BOOKTRADER

PAZAR KAPALI
CUMARTESİ : 11.00 - 14.00
CUMA : 11.00 - 18.00
DİĞER GÜNLER : 11.00 - 17.30

http://www.mintrecords.dk/
MINT RECORDS

HAFTAİÇİ : 10.00 - 20.00
CUMARTESİ : 10.00 - 17.00
PAZAR : 12.00 - 18.00

http://www.soundstation.dk/
SOUND STATION

PZT - PERŞ : 10.00 - 20.00
CUMA : 10.00 - 19.00
CUMARTESİ : 10.00 - 17.00
PAZAR : 12.00 - 17.00

https://www.facebook.com/Route66-118214121574121/
ROUTE 66

PAZAR KAPALI
HAFTAİÇİ : 12.00 - 18.00 
CUMARTESİ : 12.00 - 16.00

http://www.sexbeatrecords.dk/
SEXBEATRECORDS

PAZAR KAPALI
HAFTAİÇİ : 11.00 - 18.00 
CUMARTESİ : 11.00 - 16.00

http://www.accord.dk/
ACCORD VESTERBRO - MUSIC & MOVIES

PZT - PERŞ : 10.00 - 18.00
CUMA : 10.00 - 19.00
CUMARTESİ : 10.00 -17.00
PAZAR : 12.00 - 17.00

http://www.roxyklassik.dk/
ROXY KLASSİK

PAZAR KAPALI
HAFTAİÇİ : 11.00 - 18.00
CUMARTESİ : 10.00 - 15.00

http://www.popcopenhagen.com/en/home
POPCPH

PAZAR KAPALI
PZT - PERŞ : 11.00 - 18.00
CUMA : 11.00 - 19.00
CUMARTESİ : 11.00 - 17.00

http://www.roxyklassik.dk/
MONKI

PAZAR KAPALI
HAFTAİÇİ : 11.00 - 18.00
CUMARTESİ : 10.00 - 15.00

http://hay.dk/da-dk
HAY

HAFTAİÇİ : 10.00 - 19.00
HAFTASONU : 10.00 - 17.00

http://illum.dk/
ILLUM

HERGÜN
10.00 - 20.00

https://coffeecollective.dk/the-coffee-collective-bars/torvehallerne/
THE COFFEE COLLECTIVE TORVEHALLERNE

HAFTAİÇİ : 07.00 - 20.00
CUMARTESİ : 08.00 - 19.00
PAZAR : 08.00 - 18.00

https://coffeecollective.dk/the-coffee-collective-bars/jaegersborggade/
THE COFFEE COLLECTIVE JÆGERSBORGGADE

HAFTAİÇİ : 07.00 - 20.00
CUMARTESİ : 08.00 - 19.00
PAZAR : 08.00 - 19.00

https://coffeecollective.dk/the-coffee-collective-bars/jaegersborggade/
CAFÉ DYREHAVEN

HAFTAİÇİ : 08.30 - 02.00
HAFTASONU : 09.30 - 02.00

https://thecoffeevine.com/reviews/cafes/denmark/copenhagen/sort-kaffe-vinyl-copenhagen-dk/
SORT KAFFE & VINYL

HAFTAİÇİ : 08.00 - 19.00
CUMARTESİ : 09.00 - 19.00
PAZAR : 09.00 - 18.00

DESIGNMUSEUM DENMARK
https://designmuseum.dk/

PAZARTESİ KAPALI
Salı-Pazar : 10.00-18.00
Çarşamba :10.00-21.00

HER GÜN

DANISH NATIONAL MUSEUM
http://en.natmus.dk/

10.00 / 17.00

LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART
http://www.louisiana.dk/

PAZARTESİ KAPALI
Haftaiçi :11.00-22.00
Çarşamba : 11.00-18.00

NY CARLSBERG GLYPTOTEK
http://www.glyptoteket.dk/

PAZARTESİ KAPALI
Salı - Pazar : 11.00-18.00
Perşembe : 11.00-22.00

ORDRUPGAARD MUSEUM EXTENSION
http://www.zaha-hadid.com/architecture/ordrupgaard-museum-extension/

PAZARTESİ KAPALI
Çarşamba : 13.00 - 21.00
Haftaiçi : 13.00-17.00
Haftasonu : 11.00-17.00

THE DANISH JEWISH MUSEUM 
http://jewmus.dk/en/the-danish-jewish-museum/

PAZARTESİ KAPALI
Diğer Günler : 10.00 - 17.00

HOUSE OF AMBER / COPENHAGEN AMBER MUSEUM
http://www.houseofamber.com/

HERGÜN
09.00 - 20.00

http://botanik.snm.ku.dk/english/
UNIVERSITY OF COPENHAGEN BOTANICAL GARDEN

Danimarka Ulusal Tarih Müzesinin bir parçası olan botanik bahçesi, en 
büyük bilimsel bitki koleksiyonuna ev sahipliği yapmakta. Koleksiyonlar 
içerisinde soyu tükenmekte olan bitkiler de mevcut. Botanik bahçesi 
Kopenhag'ta karşılaşılabilecek en özgün yeşil alanlardan biri. 

NİSAN - EYLÜL
08.30 - 18.00
EKİM - MART
08.30 - 16.00

FREDERIKSBERG GARDEN

HER GÜN
06.00 - 23.00

JÆGERSBORG DYREHAVE

HER GÜN
24 SAAT AÇIK

KASTRUP SEA BATH 
http://www.archdaily.com/2899/kastrup-sea-bath-white-arkitekter-ab

HER GÜN
11.00 - 20.00

TEXACO STATION / ARNE JACOBSEN

TIVOLI GARDENS
http://www.tivoli.dk/

Geçmişi 1843 yılına dayanan oyun parkı, 2013 yılına kadar birçok değişiklik 
ve genişlemeyle son haline ulaşmıştır. 600 metre kare ofis ve antrepoya 
sahiptir. Özel günlerde temalı etkinliklere ev sahipliği yapan Tivoli Bahçeleri, 
Kopenhag'ın önemli simgelerinden biri haline gelmiştir. 

Sezon ve mevsimlere göre 
değişen açılış - kapanış saatleri
web sitesinden kontrol edilmeli.

https://www.lego.com/tr-tr/
LEGO STORE

Pzr - Salı - Çar - Perş - Cmt
10.00 - 18.00
Cuma : 10.00 - 19.00
Pazar : 11.00 - 17.00

http://tortus-copenhagen.com/
TORTUS CERAMICS 

Pazar - Pazartesi KAPALI
Salı - Perş : 12.00 - 16.00
Çarş - Cuma : 12.00 - 17.00
Cumartesi : 11.00 - 15.00

http://www.o-s-v.dk/
OSV SECONDHAND

PAZAR KAPALI
Haftaiçi : 11.00 - 18.00
Cumartesi : 11.00 - 16.00

https://www.rodekors.dk/det-goer-vi/genbrug/genbrugsbutikker
RØDE KORS GENBRUGSBUTIK

HAFTASONU KAPALI
HAFTAİÇİ : 08.30 - 16.00
CUMA : 08.30 -15.00

https://playtype.com/
PLAYTYPE

HAFTASONU KAPALI
HAFTAİÇİ : 12.00 - 18.00
CUMARTESİ : 11.00 -16.00

POSTERLAND

PAZAR KAPALI
CUMA: 09.30 -19.00
DİĞER GÜNLER : 09.30 - 18.00

http://julemarked.nu/en/
DEUTSCHS CHRISTMAS MARKET

PZT - ÇARŞ : 11.00 - 19.00
PERŞ : 11.00 - 20.00
CUMA : 11.00 - 21.00
CUMARTESİ : 10.00 - 21.00
PAZAR : 11.00 - 18.00 

http://liafistudio.com/
LIAFI STUDIO

CUMA - PAZAR
11.00 - 18.00
DİĞER GÜNLER
11.00 - 17.30

http://www.happy-hand.dk/
HAPPYHAND

PAZAR - PZT KAPALI
SALI - CUMA :
09.00 - 20.00

http://lady-fingers.dk/
LADYFINGERS

PAZAR - PZT KAPALI
SALI - CUMA :
11.00 - 18.00

http://www.rude.dk/
RUDE

PZT - PERŞ : 10.00 - 18.30
CUMA : 10.00 - 19.00
CUMARTESİ : 10.00 - 17.00
PAZAR : 13.00 - 17.00

https://designerzooshop.com/
DESIGNER ZOO SHOP

PAZAR KAPALI
CUMARTESİ : 10.00 - 15.00
DİĞER GÜNLER 
10.00 - 18.00

GIRLIE HURLY

THOMAS SANDWICHES
http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/thomas-sandwich-bar-gdk828251

HAFTAİÇİ : 10.30 - 18.45
CUMARTESİ : 10.00 - 18.00
PAZAR : 11.00 - 18.00

Sarayın güzel bahçesi Kopenhag halkının uğrak noktalarından biri. 
Haftasonları piknik yapmak için gitmek yaygın olduğu gibi, bot turuna 
katılmak, sarayı gezmek ve hayvanat bahçesini ziyaret etmek de oldukça 
popüler.

UNESCO Dünya Mirası listesinde olan, Dyrehave Geyik Parkında doğaya 
karışıp, temiz Nordik havasında dinlenebilirsiniz. Yemyeşil ormanı, küçük 
gölleri ve açık, geniş doğal peyzajıyla piknik, yürüyüş ve bisiklet sürmek için 
oldukça ideal.

Kopenhag'ın Kastrup bölgesinde Strandpark'tan Øresund'a uzanan 
Kastrup Deniz Hamamı, deniz cephesinin yaşayan ve ayrılmaz bir parçasını 
oluşturuyor. Proje, su üzerinde bulunan ana bina, yeni plaj ve tuvalet ve 
engelli soyunma odası içeren birleşik hizmet binasından oluşmaktadır. 
Ahşap bir iskele, ziyaretçiyi dairesel bir yapıyla buluşturur ve yavaş yavaş 
deniz yüzeyinin üzerinde yükselip ve 5 metrelik bir dalış platformuna 
ulaştırarak sona erer. İnşaat malzemesi, deniz suyundaki dayanıklılığı 
nedeniyle seçilen Azobé ahşabıdır. 

1938 yılında Arne Jacobsen tarafından tasarlanan Texaco Benzin İstasyonu 
deniz manzaralı konumunda halen hizmet vermektedir. İstasyon beton bir 
kutu olarak tasarlanmış olup, beton üzerine Meissen seramiği döşenmiştir. 
Jacobsen'ın bu tasarımı Texaco için bir prototip olarak inşa edilmiş olup, 
daha sonra diğer istasyonlarına da uygulanması planlanmış olsa da bu 
hayata geçirilememiştir. İstasyon heykelsi yapısı ve tek oluşuyla bir anıt gibi 
korunmaktadır. 

Danimarka'nın ünlü markası Lego'nun ürünlerinin bulunabileceği mağazada, 
kilo ile birbirinden farklı modülü satın alabilir, kreatif yanınızı dışavurabilirsiniz.

Tasarımlarını Eric Nathan Landon'un yaptığı ve atölyesinde üretime geçirdiği 
seramik markası Tortus Ceramics'in satış mağazasında, İskandinav stili 
seramiklerle buluşabilirsiniz.

Bir şehre gittiğinde ikinci el mağazaları görmeden edemeyenlerdenseniz. 
OSV Secondhand'e göz atmanızı tavsiye ederiz. 

Geri dönüşüm, eski ve ikinci el kıyafetler hem moda hem de iç mekanda 
popülerdir. Rode Kors'un geri dönüşüm mağazalarında kişisel stiliniz için 
benzersiz bir yeniden kullanım veya evinize özel bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Danimarkalı tipografi tasarım firmasının konsept mağazasında, tipografik 
ürün tasarımları bulabilirsiniz.

Yüzlerce poster, film afişi ve tasarıma ev sahipliği yapan Posterland, evinizin 
duvarına yakışacak tasarımı bulmak için ideal.

Christmas marketler Avrupa'nın birçok yerinde belirli bir süre açılan panayır-
lar olarak oldukça ilgi çekici yiyecek ve hediyelikler barındırıyor. 

Kopenhag'ın ikinci el mağazalarından biri olan Liafi Studio'da önemli markal-
arın ikinci el kıyafetlerini bulabilirsiniz.

HappyHand, yardıma muhtaç insanlar için hayatı daha iyi hale getirmek için 
çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Geri dönüşüm mağazaları 
aracılığıyla toplanan para, gelişmekte olan ülkelerde ve Danimarka'da yararlı 
projelere aktarılıyor. Siz de destek olmak için buradan alışveriş yapabilirsiniz.

Ladyfingers, kolektif tasarım topluluğudur. Altı Danimarkalı mücevher 
tasarımcısının tamamı el işçiliği olan ürünlerine burada ulaşabilirsiniz.

Frederiksborggade ve Istedgade'de iki mağazası olan Rude Kopenhag'ın 
ünlü ikinci el mağazalarından biri.

Poster, porselen ve vazolar gibi iç mekan tasarımını seviyorsanız, 
İstedgade'deki Girlie Hurly kesinlikle uğramanız gereken bir mağaza.

Yüzlerce tasarım ürüne ev sahipliği yapan Designer Zoo Shop'tan bir göz 
atıp çıkmak mümkün değil. Tasarım ürünleri seviyorsanız birkaç saat 
sıkılmadan gezebilirsiniz.

Kopenhag plakseverler için vazgeçilmez olacak bir şehir. Route 66 da o 
mağazalardan biri.

Ön satışa sunulan konser biletlerinden, ABD ve İngiltere'den ithal ettikleri 
rock arşivlerine bu mağazaya gitmek tüm müzikseverlerin ihtiyacı.

Roxy Klassik, Verner Panton ve Poul Henningsen, Kaare Klint, Ole 
Wanscher, Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Finn Juhl ve Arne Jacobsen 
gibi 20. yüzyıldan kalma mobilya tasarım klasiklerinde uzmanlaşmıştır. 
İskandinav tasarımında altın çağda mobilya, aydınlatma, halı ve seramiklerin 
yanı sıra sanat ve zanaat ürünlerine de ulaşabilirsiniz. Hepsi birer antika 
değerindeki bu klasikler ikinci el.

Kasper Henriksen & Mikkel Kristensen tarafından 2005 yılında kurulan moda 
markası, Kopenhag'ın gece hayatına hizmet etmek adına moda tasarımları 
yapıyor. 

H&M grup mağazalarından biri olan Monki, kuzey avrupada oldukça 
popüler. 

2002 yılında kurulan marka, çağdaş mobilya tasarımını, İskandinav stiliyle 
yansıtmayı başarabilen markalar arasında önemli bir yere sahip. Sofistike 
endüstriyel üretim mottosuyla yola çıkan marka halen bu tutkusunu 
sürdürüyor.

Üçüncü dalga kahveciliğin Kopenhag'taki temsilcisi Coffee Collective 
İskandinav stili kahve dükkanlarıyla keyifli kahve deneyimi sunuyor.

Üçüncü dalga kahveciliğin Kopenhag'taki temsilcisi Coffee Collective 
İskandinav stili kahve dükkanlarıyla keyifli kahve deneyimi sunuyor.

Smørrebrød denemek için gidilebilecek Cafe Dyrehaven, yerel kafe ve bar 
olarak dikkat çekiyor.

Kahve içerken plak seçebileceğiniz Sort Kaffe & Vinyl'de zaman geçirmek 
keyifli.

Çok çeşitli sandiviç ve sos seçeneği Thomas Sandwiches denenmesi 
gereken tatlardan.

Her türlü CD, DVD, Blu-ray, plak ve kitap için doğru adres.

Çok geniş bir plak arşivine sahip bu mağazayı plakseverlere tavsiye 
ediyoruz.

1991 yılında açılan mağaza, çok çeşitli genreya ev sahipliği yapıyor. 

İkinci el kitapseverlerin mutlaka gitmesi gereken mağazalardan biri. 

Schmidt, Hammer and Lassen Mimarlık tarafından yapılan 93'de bir 
yarışmayla seçilen ve 99'da üretimi yapılan bina kütüphane işlevi taşır. 
Biçiminin keskinliği, köşeli hatları ile oluşturduğu tezat ile ismini alan yapı, 
limanda sürdürülebilir yaya aksı oluşturmak üzere geri çekilerek eski yapıya 
yaklaşır. Bu nedenle önemli bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor.

http://www.visitcopenhagen.com/copenhagen/girlie-hurly-gdk807357

LIBRARY AND CULTURE CENTRE 
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http://www.granola.dk/
GRANOLA

KIIN KIIN
http://www.kiin.dk/

KØDBYENS FISKEBAR
http://fiskebaren.dk/

KALASET
http://kalaset.dk/

CAFE Ñ
http://cafe-n-2200.dk/

LUNCH RESTAURANT HUSMANNS VINSTUE
https://husmannsvinstue.dk/

SICILIANSK IS – GELATO SICILIANO
http://sicilianskis.dk/

HARD ROCK CAFE COPENHAGEN
http://www.hardrock.com/cafes/copenhagen/

MEYERS BAGERI
https://www.meyersmad.dk

MEYERS DELI
https://www.meyersmad.dk/spis-ude/deli/gl.-kongevej/

BEVAR'S
http://www.bevars.dk/

BANG & JENSEN
http://blog.bangogjensen.dk/

TORVEHALLERNE
https://torvehallernekbh.dk/

CAFE NEMOLAND
http://nemoland.dk/en/

MIRABELLE BAKERY
http://mirabelle-bakery.dk/

NEIGHBOURHOOD
http://www.neighbourhood.dk/

CAFÉ AUTO
http://cafeauto.dk/

GRØD
http://groed.com/en/

ISTID
http://www.istid.dk/

-

-

-

-

TASARIM / DÜZENLEME : BURCU NİMET DUMLU - BÜŞRA DİLAVEROĞLU

HAFTAİÇİ : 07.00 - 00.00
CUMARTESİ : 09.00 - 00.00
PAZAR : 09.00 - 16.00

PAZAR KAPALI
DİĞER GÜNLER
17.30 - 00.00

PZT - PERS : 17.30 - 00.00
CUMA - CMT : 11.30 - 02.00
PAZAR : 11.30 - 00.00

PZT - PERS : 10.00 - 00.00
CUMA - CMT : 10.00 - 02.00
PAZAR : 10.00 - 23.00

PZT - PERS : 17.00 - 23.00
CUMA : 17.00 - 02.00
CUMARTESİ : 10.00 - 02.00
PAZAR : 10.00 - 23.00

AÇILIŞ - KAPANIŞ SAATLERİ
INTERNET SITESINDEN
KONTROL EDILMELI

HERGÜN
08.30 - 21.30

PZT - PERS : 11.00 - 00.00
CUMA - CMT - PAZAR 
11.00 - 03.00

HAFTAİÇİ : 08.00 - 22.00
HAFTASONU : 09.00 - 22.00

HAFTAİÇİ : 07.30 - 19.00
HAFTASONU : 09.00 - 18.00

PZT - PERS : 08.00 - 23.00
CUMA : 08.00 - 01.00
CUMARTESİ : 10.00 - 01.00
PAZAR : 10.00 - 23.00

PZT - PERS : 07.30 - 02.00
CUMA : 07.30 - 02.00
CUMARTESİ : 10.00 - 02.00
PAZAR : 10.00 - 00.00

PAZARTESİ : 09.30 - 23.00
SALI - ÇARŞ: 09.30 - 00.00
PERŞEMBE : 09.30 - 02.00
CUMA : 09.30 - 03.00
CUMARTESİ : 10.00 - 03.00
PAZAR : 10.00 - 21.30

PZT - ÇARŞ : 10.00 - 00.00
PERŞEMBE : 10.00 - 01.00
CUMA - CMT : 10.00 - 02.00
PAZAR : 10.00 - 00.00

PAZARTESİ KAPALI
SALI - PERŞ : 13.00 - 19.00
CUMA : 13.00 - 18.00
CUMARTESİ : 12.00 - 19.00
PAZAR : 12.00 - 18.00

HERGÜN
00.00 - 21.00

PAZAR KAPALI
HAFTAİÇİ : 11.30 - 18.00
CUMARTESİ : 12.00 - 17.00

HAFTAİÇİ : 07.00 - 18.00
CUMARTESİ : 07.00 - 16.00

PAZAR : 08.00 - 21.00
DİĞER GÜNLER
08.00 - 22.00

Granola'da kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yiyebileceğiniz gibi, 
taze kahve ve dondurma da menüye dahil.

Kopenhag'ta modern Tayland yemekleri yiyebileceğiniz bir restaurant.

Balık ve kabuklu deniz hayvanlarının adresi Fiskebar, atmosferiyle yeni bir 
deneyim sunmanın peşinde

Müşterilerine sıcak bir ortam sunmayı amaçlayan Kalaset, sabahtan geç 
saatlere kadar açık bir restoran.

Pastane ve restoranı bir arada deneyimleyebileceğiniz İskandinav atmosfer-
ine sahip mekan görülesi.

Organik pizza severlerin Kopenhag’taki adresi.

Torvehallerne, Kopenhag'ın gıda pazarı. Çok çeşitli İskandinav mutfağını 
bulabileceğiniz gibi, gıda alışverişi de yapabilirsiniz.

Brunch ve a la carte seçeneği olan Nemoland'da günün yemeğini sormayı 
ihmal etmeyiniz.

Kopenhag'ın vegan kafesi oldukça popüler.

Organik granolalar, müsliler ve yiyecekler için doğru adres.

Güzel bir Danimarka kahvaltısı etmek ya da  atıştırmalık ve tatlılar için 
gidilmesi gereken yerlerden.

Bang & Jensen isimli iki eski müzisyen tarafından açılan mekan, 
İstedgade'nin eski eczanesinin kafeye dönüştürülmesidir. 

Kahvaltı ve öğle yemeği bulabileceğiniz geleneksel Danimarka atmosferine 
sahip mekan kaliteli yemeklerin adresi. 

İskandinav fırınları ekmekleriyle oldukça ünlüdür. Meyers Bageride deney-
imleyebilirsiniz.

Danimarka yemekleri ve fırını bir arada bulabilirsiniz.

Yeme-içmenin yanında etkinlikleriyle de oldukça ilgi çekici bir mekan.

Hard Rock Cafe'nin Kopenhag şubesinde, Kopenhag'a özel ürünlerini 
bulabilir. Koleksiyonunuzu genişletebilirsiniz.

Sicilya dondurmasının Kopenhag adresi.

İskandinavya'nın ilk Nitrojen dondurma markası. Her ay farklı tatlarda dondu-
rma çeşitleri ve ev yapımı sosları vitrinlerinde görülebilir. 


