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Häng med oss till Köpenhamn!
Att Danmarks mysiga huvudstad toppar Lonely Planets lista över städer att
besöka 2019 är inte konstigt. Här hittar man design och arkitektur i
världsklass, utmärkt shopping, några av Nordens absolut bästa restauranger
och en speciell atmosfär som måste upplevas på plats.
Normann Copenhagen och Menu har bjudit in oss till en privat visning i
deras showroom och vi kommer också att besöka några av Köpenhamns
butiker tillsammans. Vi har också satt ihop en lista med en karta på pärlor
när det gäller caféer, drinkställen, museer och butiker man kan passa på
att titta in på när vi inte har gemensamt program.
Vår weekendresa fokuserar ju förstås på inredning, men vi kommer också att
åka en guidad tur på kanalbåt, gå på Tivoli, besöka ett blomstergalleri och
utforska charmiga matställen.
Vi kommer att ha en fantastisk resa med massor av hygge och härliga
upplevelser i trevligt sällskap, häng med och bli förälskad i Köpenhamn!

Torsdag 3 oktober
Flyget avgår från Umeå Flygplats kl 12.55 och vi landar i Köpenhamn 16.30.
Vi åker i egen minibuss direkt till hotell Scandic Front, som ligger ett stenkast
från Kongens Nytorv. Där checkar vi in i våra fräscha, skandinaviskt inredda
dubbelrum med utsikt över kanalen.
Kl 17.45 samlas vi i hotellbaren för välkomstbubbel och går sedan vidare till
The Apartment, ett inredningsgalleri som fokuserar på vintage design
och konst från 20-talet fram till 70-talet. Galleriet ligger faktiskt i en lägenhet
där man även kan köpa allt som finns på plats. En våning upp ligger
ett litet mysigt boutique hotell.
Därefter rör vi oss vidare till restaurang Spiseloppen där vi har bord
kl 19.00 som ligger i en gammal militärbyggnad i bohemiska
Christiania. Här erbjuds man en kreativ och varierad meny då det är många
olika nationaliteter som jobbar tillsammans.
Köket sätter samman rätterna efter de råvaror som finns tillgängliga
för säsongen och köps in dagligen.

Fredag 4 oktober
Vi samlas i hotellobbyn kl 9.45 för att gemensamt besöka några
intressanta inredningsbutiker och åker sedan taxi till Menu för en
privatvisning i deras nya huvudkontor och showroom, The Audo.
Det är ett unikt koncept som speglar de snabba förändringarna i
skärningspunkten mellan hem, jobb och möten mellan människor
på en och samma plats öppen och tillgänglig för alla.
Menus sortiment av möbler, ljus och tillbehör presenteras och upplevs
nu på ett nytt och genuint vis som omdefinierar hur vi använder design,
rummet och hur vi kommunicerar med varandra. Under besöket får vi
höra lite om höstens trender 2019 och samtidigt äta en lättare lunch.
Därefter åker vi en guidad kanalbåtstur, som tar cirka en timme, då vi
bland annat får se alla kända landmärken från Den Lille Havfrue till
Amalienborg och Operahuset. Vi kikar också förbi den fina butiken
Stilleben som handplockar unga designers och säljer deras
hantverk. En”must see” för alla inredningsintresserade.
Kl 19.30 går vi till restarurangen The Red Box som inte ligger långt från
hotellet och Kongens Nytorv. Fransk asiatisk fusion står på menyn i en
typiskt asiatiskt inredd miljö men med en modern look.
De har utöver väldig god mat en mycket kunnig och trevlig personal.
För den som känner sig sugen på Köpenhamns nattliv finns ett stort utbud
på trevlig klubbar och krogar att gå vidare till efter middagen.

Lördag 5 oktober
Kl 9.45 samlas vi i hotellobbyn för en promenad till Normann Copenhagen.
På vägen besöker vi ett par fina butiker och även blomsterkonstnären
Tage Andersens fantastiska blomsterbutik och galleri.
Vi passerar även Kongens Have, Rosenborgs slott, Botaniska Trädgården och
Kartoffelraekkerne. Därefter är det dags för en privat visning i
Normann Copenhagens showroom. Deras mål är att att skapa
orginella och innovativa produkter med en enkel och användbar design som
tål tidens tand. Både Shoowroom och Flagshipstore, som sitter ihop,
presenterar ett exklusivt och vågat designkoncept som fångar
kärnan av deras varumärke.
Det gemensamma schemat för dagen avslutas med lunch på matmeckat
Tivoli Food Hall och besök på fantastiska Tivoli.
Får vi föreslå en promenad genom Ströget tillbaka till hotellet. Passa på
att shoppa eller kanske slå er ner på ett café och vila benen en stund.
Kl 18.00 samlas de som vill i hotellobbyn och går till närliggande femstjärniga
Hotel Sanders, med helt underbar inredning i kolonialstil, för en drink.
Bara ca 100 meter därifrån ligger argentiska restaurangen Fuego,
där vi äter middag.

Söndag 6 oktober
Vi samlas i hotellobbyn kl 9.45 för utcheckning och avfärd med
gemensam minibuss till flygplatsen.
Flyget avgår kl 11.45 och vi landar i Umeå kl 14.50.

Vad gäller?
Vad ingår i priset för resan?
Flyg tor Umeå – Köpenhamn
Transfer i minibuss tor Kastrup - Scandic Front
Del i dubbelrum Superior på Scandic Front
Välkomstbubbel
Normann Copenhagen
Menu
The Apartment
Guidad kanalbåttur
Inträde Tage Andersen
Inträde Tivoli
Karta med tips på butiker och sevärdheter
Kontinuerliga uppdateringar och tips i vår facebookgrupp
Vad kostar det och när betalar jag?
Anmälan till linda@nyansdesign.se senast 2019-07-31
Kostnad 11 295 kr inklusive moms.
Delbetalning 1 på 3 995 kr faktureras ut via XLNT Travel efter anmälan,
betalas inte denna inom 10 dagar gäller inte anmälan.
Delbetalning 2 på 7 300 kr faktureras ut via XLNT Travel och betalas
senast 2019-09-01.
Önskas enkelrum blir det ett tillägg på 4345 kr per person
Om man tex blir akut sjuk och inte kan åka har vi tecknat
ERVs avbeställningsskydd, se mer info på nästa sida.
Hur många platser ﬁnns det?
Det finns 12 platser, först till kvarn gäller
Teknisk researrangör
XLNT Travel Skellefteå

Vad gäller?
Allmänna resevillkor
Avbeställningsskydd:
Vi erbjuder ett avbeställningsskydd i samarbete med Europeiska ERV.
Detta skydd omfattas vanligtvis inte i en tjänstereseförsäkring utan tecknas
separat. Med Europeiska ERVs avbeställningsskydd får ni pengarna tillbaka
vid oförutsedda olyckshändelser så som t.ex akut sjukdom, något händer
i bostaden eller något händer med husdjuret. Avbokningen ska kunna
styrkas med intyg från t.ex läkare eller polis. Försäkringen är mer omfattande
än de flesta avbokningsskydd och ni betalar ingen självrisk.
Avbeställningsskyddet tecknas i samband med bokning av resa.
Kostnaden är 6% av det totala beloppet per person.
Namnlista/rumsindelning:
För flygbiljetter krävs korrekt tilltalsnamn och efternamn enligt resenärens
pass. Eventuella bonuskortnummer som finns i resenärs affärsreseprofil hos
oss registreras EJ med automatik i gruppbokningar. Det är därför viktigt att
ni meddelar oss ev. bonuskortnummer vid namnrapportering.
Visum:
För svenska medborgare krävs/krävs ej visering. Gällande visering för
utländska medborgare kontakta landets ambassad.
Övrigt:
Vi förbehåller oss rätten till prisjusteringar som kan komma att uppstå
p.g.a. bränsletillägg, övriga flygskatter eller justeringar av landarrangemangseller flygpris. Exakta flygskatter fastställs vid biljettering.
Dessutom förbehåller vi oss rätten till ändringar i program och pris intill
dess att alla tjänster vi förmedlar skriftligen bekräftas av anlitade leverantörer.
I övrigt hänvisar vi till ”Allmänna resevillkor” utfärdade av
Svenska Resebyråföreningen.

Vilka är det ni reser med egentligen?
Linda Marklund, inredningsstylist Älvsbacka Inrederi
Linda driver Älvsbacka Inrederi i Skellefteå och hjälper
både privat- och företagskunder med inredningsuppdrag.
Hon stylar också för Marklund Mäkleri, skriver artiklar och håller
kurser och föreläsningar inom ämnet inredning och styling.
Med en bakgrund på Västerbottens Handelskammare har
hon erfarenhet av event och gruppresor.
” - Jag är så peppad inför den här resan! Att få gotta sig i Köpenhamns
härliga atmosfär, unna sig fantastisk mat, få inredningsinspiration man
inte hittar någon annanstans och göra unika shoppingfynd är liksom så
bra som det blir. Och så trevligt att få göra detta tillsammans med
likasinnade inredningsintresserade och min kompanjon i
det här projektet, Linda Rönnlund”
Linda Marklund

Linda Rönnlund, inredningsdesigner Nyans Design
Linda har en mångårig och bred erfarenhet inom branschen,
i bakgrunden finns både högskoleutbildning och konstskola.
Hon jobbar med inredning mot offentlig miljö allt från kontor,
konferensrum & väntrum till mer kommersiella miljöer som butik,
restaurang & hotell. Linda hjälper även privatpersoner i behov
av att förändra sina hem, i stort som smått.
” - Precis som Linda ser jag jättemycket fram emot den här resan!
Köpenhamn är en fantastiskt stad med ett stort utbud av det mesta.
Fin arkitektur, en av världens bästa kök, mysiga inredningsbutiker och
grymt sköna människor. Att få möjligheten att göra det tillsammans med
ett gäng andra inrednings- & Köpenhamnstokiga gör det hela till något
utöver det vanliga.”

Linda Rönnlund

