København

Raadvad

Gode steder i det fri

Kort er en abstraktion af virkeligheden. Det er en måde,
hvormed vi kan organisere vores viden om naturens former,
afstande, størrelser og forbindelser mellem forskellige steder.
Dels så vi kan finde rundt, og dels så vi kan fastholde og
udbygge vores viden om verden omkring os.
Ved at se på det kendte på nye måder og fra nye sider, åbner
vi potentialet for at se nye muligheder, få nye oplevelser og
gøre nye erfaringer. Dette kort har således ikke et funktionelt,
men et inspirerende formål.

Bellevue

Raadvad
Dansk Industris stadig autentiske arnested
ved den smukke Mølleø, der kiler sig ind
gennem skoven.

Ordrupgaard

Bellevue
En dejlig badestrand, samt adgang til
Dyrehaven med Erimitagen og Bakken.
Lige ved Klampenborg Station.

Ordrupgaard
Det klassiske område huser Klampenborg
Gallopbane og den smukt belligende
kunstsamling Ordrupgaard.
Mindelunden
Parkanlæg til minde om de danske
modstandsfolk, der faldt under under
Besættelsen 1940-1945.

God fornøjelse.
Imaginary Maps

Langelinie
Besøg den smukke havnestrækning ud fra
Kastellet sammen med Den Lille Havfrue,
Gefionspringvandet og Langeliniepavillonen.

Grundtvigskirken
Det smukt placerede gotisk-moderne
murstensmesterværk fra 1927 er en
af Københavns store arkitektoniske
stoltheder.

www.imaginarymaps.net

Frederiksstaden
København blev en ægte europæisk
storby i 1700tallet med bydelen, der
rummer Amalienborg og Marmorkirken
og strækker sig til Kongens Nytorv.

Nørrebroparken
Nørrebros naturlige lunge, midt på
Den Grønne Cykelrute og tæt ved Den
Røde Plads og den gule Assistensens
Kirkegaard, samler den farverige bydel
året rundt.

Christiania
Københavns historiske åndehul for
kreative sjæle og normalitetsjusterende
individder.

Ravnsborggade
Med sit lokale miljø i krydset med Sankt
Hans Gade er gaden ofte en overset perle,
når turen går til de mere velbesøgte
Blaagaardsgade og Skt. Hans Torv.
Skydebanehaven
Gemt væk bag Vesterbros Torv og
Københavns Bymuseum findes et smukt
åndehul med legeplads og udsigt til den
sært overdådige 20 meter høje borgmur
fra 1887.

Vestvolden

Mindelunden

Grundtvigskirken

Vestvolden
Det enorme forsvarsanlæg omkring
København strækker sig fra Avedøre til
Utterslev Mose og byder på masser af
kroge til en privat picnic.

Langelinie
Nørrebroparken

Grøndalsparken
Et af byens parkanlæg, hvor et roligt,
naturligt pusterum kan være rart, når man
er på farten. Følg stien til Damhussøen
eller besøg Genforeningspladsen nært
ved.
Solbjerg Plads
En af byens moderne pladser med
miniature bjerglandskaber, inspirerende
vegetation og nogle gange musik i
fortovet.

Ravnsborggade
Landbohøjskolen

Grøndalsparken

Landbohøjskolen
Haven ved den gamle skole er med sin
enorme variation en flot oplevelse på alle
årstider. Find også Bjørn Nørgaards fine
værk ‘Biologisk mangfoldighed’ af stål,
bronze og granit.

Frederiksstaden
Det Kgl.
Bibliotek

Solbjerg Plads
Sankt Jørgens Sø

Sankt Jørgens Sø
Ænderne på byens blå lunger er som
ører for din sjæl. Sorger, glæder og alt
det imellem. De lytter, letter og vender
tilbage igen.

Akademiets Have

Det Kongelige Bibliotek
Havnen, Den Sorte Diamant med den gamle
have og Christiansborg bag ved. Fint
ballancerende mellem friskhed, larm og ro.

Christiania

Skydebanehaven

Bryggebroen

Akademiets Have
Anlagt i 1849 omkring brygger Jacobsens
Villa Carl er det i dag en af byens smukkeste
og mest originale parkanlæg.

Nokken

Tippen
Det reserverede naturområde byder på
rigt fugleliv og en vildtvoksende afstikker
fra den mere friserede nabo Valbyparken.
Kalvebodbroen
Med det rå Avedøreværk på den ene
side og den amagarkanske marsk
og Kongelundsskoven på den anden
er broen et ideelt stop på en cykeltur
havnen rundt.

Amager Strand
Bryggebroen
I 2006 blev de tiltagende fashionable
havnestrækninger på Islands Brygge knyttet til Vesterbro med den, siden da, flittigt
benyttede gang og cykelbro.
Nokken
De gamle autentiske miljøer langs byens
havne- og vandfronter kan nu kun opleves
ganske få steder. Nyd tiden stå stille og
oplev den hastige udvikling på den anden
side samtidig.
8tallet
Bjarke Ingels vision om at sammentænke
bolig og parkanlæg giver dig mulighed
for frit at spadsere rundt på bygningen ad
en næsten 1 kilometer lang gangsti.

Tippen

Lufthavnen
Amager Strand
Det enorme kunstigt anlagte område nydes
bedst i badevejr, men er med sine mange
arkitektoniske indslag og imponerende
helhedsindtryk et besøg værd året rundt.

8tallet
Kalvebodbroen
#100001 December 2012

Lufthavnen
Det sjove, som få bemærker indefra i
travlheden, er den store centrale Terminal
3’s udformning som en kæmpe papirsflyver.
God rejse.

