
 Àrea d'Interiorisme                                                                                         Escola d'Art d'Olot  
Viatge final curs 18-19. Països Nòrdics 

Copenhague, s'ha conver�t darrerament en un referent de disseny i crea�vitat. Imprescindible visitar locals, bo�gues, 
restaurants, museus i altres locals de la ciutat on se barregen permanentment tradició i modernitat. 
L'any 2008 la revista de disseny britànica va nomenar Copenhague com la ciutat millor dissenyada del món. 
Darrerament molts arquitectes internacionals han construït a Copenhague. BIG, Jean Nouvel, 
Norman Foster, Zaha Hadid i d'altres. 
Divendres 5 abril. Barcelona- COPENHAGUE . Centre  a peu (CRISTINA)  
8h25 . Concentració a l’aeroport de BCN. Atenció terminal assignada.  
Terminal nº2 a BCN 
10h25 . Sor�da de BCN en vol directe a Copenhague. Durada aprox vol 3h.  
Terminal T3 arribada a Copenhaguen 
Des de l'aeroport es pot anar directament al centre amb el metro M2  
13h25 . Arribada aprox a dinar per poder aprofitar la tarda.  
metro M2 20kr aprox 
Trasllat amb tren a l’hotel.  
Prendre el tren (tog). Surt de la vía 2 (Spor/Track 2) cada 10 minuts de 05.00 a 01.00 i cada hora de 01.00 a 05.00.  
El cost i la durada es en els dos casos similar  (15min, 36Kr-5€). 
Per anar de l'aeroport al centre farà falta un �cket individual de 3 zones. 
Estació central es diu Kobenhavn Hovedbanegard o simplemente Kobenhavn H. Estem a 400 metres a peu.  
 
HOTEL STEEL HOUSE. Només dormir.  

  
15h30 . Caldrà marxar sor�r lleuger de l’hotel per aprofitar la tarda i fer bo�gues. És el dia que tanquen més tard.  
Aprofitarem per visitar la zona centre amb bars, restaurants, i bo�gues singulars.  
Carrer Stroget  (zona comercial) (17 marró): 
Camper  Østergade 61 Fri 10-18:30  Martí Guixé 
LEGO  (entre 111 i 17)  Vimmelskaftet 37  https://www.lego.com/es-es/stores/stores/dk/copenhagen , div 10-19h 
HAY house (20 marró) 
Illums Bolighus Store  (17 taronja)(tot per la casa, molt danés) em dona dues direccions molt properes, un sembla 
més �pus gran super�cie. 
Gubi  mobiliari xulo, divendres fins les 16h30. (20 groc) 
Slurp Ramen Joint  restaurant asià�c/japonès premiat interiors. Ramen imprescindible. Pagable... Fins a les 22h 
obert.(nº 24 groc) Host restaurant  (fins a les 12h de la nit divendres) bona pinta i pagable... (nº4 taronja)



 
 
propostes per Sopar: 
(nº2) SANDERS TATA 
(nº24 groc) SLURP RAMEN JOINT restaurant japonès/asià�c obert fins les 22h. Premi interiors   h�p://slurpramen.dk/ 
(nº4 taronja) HOST restaurant. Div. Fins les 24h.  https://cofoco.dk/en/restaurants/hoest/ 

  
al vespre de tornada al hotel: 
Tivoli concert hall  , al vespre, nº10 taronja 
Torres Axel , nº 5 marró 
Plaza library bar , per fer una copa de benvinguda ,  nº3 groc,  Friday, Saturday 16:00 - 01:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://slurpramen.dk/
http://slurpramen.dk/
https://cofoco.dk/en/restaurants/hoest/


Dissabte 6 abril. COPENHAGUE. Museu del Disseny. Zona centre-Sud  (TXELL) 
7h30 . Esmorzar  
8h30.  Sor�da 
9h.  Radisson Royal Hotel Copenhagen  (SAS) d'Arne Jacobsen.  (demanada visita)  (7 taronja) 
9h45.   Black Diamond  (7 groc) 
10h30.   BLOX  (16 vermell)    horari: 10-18h cada dia   (adults=110kr students=85kr) 
12h .  The Danish Jewish Museum , Daniel Libeskind.(dissabte de 12h a 17h), (9 taronja)  (adult=60kr, student=50Kr) 
13h .Zona casetes  port zona  Nyhavn  (17 marró) 
13.30h.  Passem per  The Playhouse  (4 groc) i pugem pel carrer de bo�gues de disseny ( Bredgade ) (19 groc) 
14h .  Museu del Disseny . (15 taronja) horari de 10 a 16h. Pugem a veure la Sirenita +  Dinar? 
vaixell-bus grocs per creuar canal?  
Si podem creuar fer 13 taronja (cerveseria  Mikkeller ) i 14 taronja ( Urban Rigger )... nou barri molt interessant de 
veure. Restaurant Amass (grafi�s) Barri de Refshaleøen on podrem trobar una àmplia oferta gastronòmica. (Bar 
La Banchina)  
Carrer Reffen. mercat de menjar i artesanies, amb un total de 54 contenidors on els propietaris dissenyen els seus 
productes gastronòmics orientats a aliments sostenibles, artesania i cultura. 
16h . Passem per  Amager Bakke  (33 taronja), de moment està en construcció la pista d’esquí.  
16:30h   Restaurant NOMA 2.0 , veure per fora i mirar si tenim sort i hi podem treure el cap. 
16:45h  Baixem a l’ Opera House  (1 vermell) i l ’Opera Pavillion  (15 groc)  
Passem per la  botiga Louis Poulse n   (17 groc) dissabte tancada 
17h .Berenar a  Papiroen   (12 taronja) street food cobert, amb terrassa a prop de l’aigua 
17:30h   Noma Lab  i  Restaurant Barr  (121 marró) (horari 11h30 a 19h) interiorisme molt interessant, val la pena 
entrar a prendre alguna cosa. També s’hi pot sopar però no és barat. 
18h . Passeig per la Comunitat lliure anarquista de  Chistiania , si volem sopar al barri Restaurant  Spiseloppen  (10 groc) 
De tornada passar per pont   Cirkelbroen  i el  CPH Living Hotel . 
19h . Buscar lloc per sopar històric, Restaurant Barr, Bastard Café? Cocktail bar hotel sanders??  
 

    
 

   
 

   
 



  

 
 

   
 
 
Diumenge 7 abril. COPENHAGUE, bicicletes . (JORDI) 
Zona Costa, Aquarium, BARRI ØRESTAD- Zona sud i oest. 
8h. Esmorzar molt puntuals. 
8h30. Lloguer bicis per sor�r màxim a les 9h.   al Hotel en tenen però no podem reservar!! 
Directes direcció est, mar (6 km) i  baixar la costa cap al sud fins a l'Aquarium.(3 km) 
De l'Aquarium fins a Orestad tot bastant directe. (5 km)  
Orestad visita 3,20,22 i 14 vermells, les perles del dia. 
Pugem fins a zona universitària més al nord. 18 i 23 vermells. (4 km) 
Sor�da direcció Snake i tornada a l'hotel i tornar bicis. (3 km) 
 
Opció visita guiada sala concerts Nouvel, ho he demanat.  
 
 
Ørestad és una nova zona urbana en desenvolupament a Copenhague que mereix una visita per la seva arquitectura. 
Edificis de la Universitat de Copenhague, parada de metro d'Islands Brygge. 
Caminarem pels canals fins a la residencia estudian�l Tietgen Kollegiet, considerada una de les 
obres arquitectóniques daneses més interessants. Visitarem dos edificis cúbics també molt interessants: el centre de 
la Ràdio de Dinamarca, DR Byen, i la Casa de Conciertos, tots dos projectats per l'arquitecte francés Jean Nouvel. 
Visitarem Bella Center, un pavelló per a congressos i les dues torres inclinades de l'hotel més gran de Escandinavia: el 
Bella Sky. Diseñado per l'estudi 3XN. 
A la planta 23 tenim un bar per fer la copa. Bones vistes. 
Podem visitar si tenim més temps Ørestad City, un barri d'habitatges creuat de canals �pics on destaca 
l'edifici Bjerget (la montaña) de l'arquitecte danès Bjarke Ingels, que va guanyar el premi a la millor construcció 
d'habitatges en la World Architecture Fes�val de 2008 en Barcelona. 
Dins el barri visitar també altres edificis singulars i acabar fent compres al centre comercial Field's. 
Altres punts d'interès, Vestamager, on trobem 8-tallet (la casa ocho) i descubrir Kalvebod Fælled, un dels parcs 
naturals més grans de Copenhague. 
 



  
  
  
  



  
 

  
 

  



  
  
 
 
 
Dilluns 8 abril. Copenhague. Zona Nord. (TONI) 
8h.Esmorzar  
8h30. Sor�da Direcció Nord.  
Marxarem a peu creuant canal nord i en paral.lel pasarem per Maersk Tower (22 taronja), Mirror House (23 taronja), 
10h. Norman Copenhagen (10 vermell, dissabte obren de 10h a 15h).  
Guarderia Creche Krausesvej (17 vermell), i entrarem al Barri de Nordhavn.  
Anirem al UN City (4 vermell) 
12h. Konditaget Lüders (5 vermell, parc a sobre un parking),  
13h. Showroom Kvadrat (12 vermell, dilluns de 8h a 17h)  
Dinar 
15h. Paus�an (21 vermell, dilluns d'11 a 18h), gran bo�ga de mobles d'Utzon.  
Anirem a estació de Nordhavn (metro o bus)  i fins a Emdrup St. Sembla linea vermella de tren S-tog H  
Marxarem direcció  oest.  
De Emdrup St baixem a Grundtvig's Church (11 vermell, dilluns crec que tancada...) 
17h.Social Housing by BIG*** (2 vermell)  
17h 30. Sjakket (6 vermell) 
18h30. Superkilen Park (8 vermell) 
I tornada a l'hotel per sopar a zona centre. (reserva prèvia)  
21h. Sopar de grup. Comiat professores. H15 a prop hotel no te mala pinta.Provar. 
 
Nit hotel Copenhague 

 
 



   

 
 

    
 
 
 
Dimarts 9 d'abril. Copenhague-Oslo  
Mirarem de marxar tots plegats a l’aeroport. Amb les professores.  
Txell i Cris  11:50 Sor�da Copenhagen    Terminal 2.  14:40 arribada a    Barcelona Terminal 2 
Grup escola. 10h50. Sor�da de Copenhague direcció Oslo. Terminal 2 
12h00. Arribada a Oslo.  
Oslo és el somni d'un amant del disseny; té museus emblemà�cs, edificis senyorials i els carrers estan plens de cafès 
elegants i restaurants elegants, tots ells plens d’una atmosfera nòrdica mínima. Això no és tot, però. Oslo és la ciutat 
més internacional del nord dels nòrdics. Una vegada que era una ciutat tranquil·la del moll, va experimentar un boom 
des que es va construir el seu teatre nacional d'òpera el 2008. Avui, la costa de la ciutat té un creixent nucli de 
gratacels que forma part del projecte Barcode Project, que va començar el 2016. El veí Fjordbyen projecte al costat 
del mar té un sèrie d’edificis d'apartaments nous que pugen al costat d'un nou museu de fama mundial que mostra 
art internacional. 
La ciutat ha eliminat 700 places d'aparcament al centre de la ciutat per fer-lo més agradable per als vianants i les 
bicicletes. Això vol dir que més empreses s’està situant al centre de la ciutat, així que es�gueu atents. Passejar per 
Oslo (sí, fins i tot a l'hivern) és la millor manera de prendre el gust de la ciutat, ja que l'arquitectura de la ciutat és tot 
el que mai no heu vist. Des de restaurants envoltats de vidre fins a discoteques concretes i hotels amb es�l victorià, 
aquesta ciutat és un collage del passat. Aquí teniu una llista obligatòria d’on anar, des de museus a districtes 
comercials, escultures públiques, fins icones de minimalisme nòrdic que semblen coincidir amb el fred i hivernal 
d’aquesta ciutat escandinava. 
 
L’obra mestra d’arquitectura més sorprenent de la ciutat és, l'Òpera i el ballet nacional noruec. Aquest edifici que 
recorda els icebergs, de marbre blanc, es va inaugurar el 2008 amb un disseny impressionant per part dels 
arquitectes Snøhe�a, que van conver�r un saborós racó del fiord d'Oslo en un espai públic acollidor a l'aigua. A pocs 
passos de l’òpera, Aker Brygge forma part d’un complex d’art burgonès com a part del projecte de renovació urbana 
de Fjordbyen. L’impressionant, dissenyat per Renzo Piano, es troba a l’illa de Tjuvholmen i és accessible amb un pont. 
Val la pena visitar-lo per veure les impressionants vistes al mar. 



Des de 1901, els premis Nobel de la Pau han estat guardonats a Oslo. El Centre Nobel de la Pau és un museu que 
explica històries sobre la vida dels premis Nobel de la Pau, l'exposició actual de les fotografies de Rune Eraker de la 
guerra civil a Colòmbia, fins a l'1 d'abril. Però si busqueu una escola clàssica de Noruega, visiteu la propietat real. 
Mentre que la família real noruega està de vacances, feu un viatge al Palau Reial de Noruega, obert al públic als 
mesos d'es�u.  
Els amants del disseny no poden negar els restaurants amb es�l que rodeen aquest país ric en petroli. Per menjar de 
qualitat amb un toc noruec, proveu Statholdergaarden, un restaurant del palau barroc barroc del segle XVII, que 
ofereix un menú d'hivern de temporada amb cérvols. Però, per a les delícies noruegues, dirigiu-vos al districte de 
Vulkan per al mercat d’aliments de luxe, Mathallen Oslo, que té cafès especials, carns orgàniques i pa acabat de fer. 
Fins i tot tenen un club de vins, una acadèmia de cuina i esdeveniments. 
 
HOTEL ANKER OSLO amb esmorzar  
Dinar a Oslo 
Tarda recorregut per zones comercials d'Oslo. Zona est bohèmia d'Oslo, coneguda per les seves galeries d'art, 
bou�ques independents i escena de bar. 

 

 
 
Sopar lliure. 
Nit a hotel Oslo.  
 
Dimecres 10 d'abril. Oslo  
8h. Esmorzar i Sor�da. Visita Oslo.  
Barcode ("el código de barras") de Bjørvika  format per 12 edificis de diferents alçades i amplades.  Visita Opera ballet 
d'Oslo .  



 

 
 
 
Dinar lliure.  
Tarda visita ciutat.  
Sopar lliure. 
Nit a hotel Oslo.  
Dijous 11 d'abril. Oslo  
8h. Esmorzar i Sor�da. Visita Oslo. Museu Astrup Fearnley. 

 



Dinar lliure.  
Tarda recorregut per zones comercials d'Oslo. 
Sopar lliure. 
Nit a hotel Oslo.  
Divendres 12 abril. Oslo-Barcelona 
Ma� lliure. Compres.  
16h aprox. Recollir maletes i direcció aeroport. 
20h.Sor�da vol direcció Barcelona  

23h20. Arribada a Barcelona. Terminal 2.  
23h45 aprox. Trasllat bus a Girona, Banyoles i Olot. 


