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La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura, a través del servei BCNFuTour, en 

col·laboració amb l’AVV Font d’en Fargues, organitza el proper mes de juny un 

viatge professional de descoberta científica a Copenhaguen (CPH) . 

  

Dates:  18-21 de juny de 2015 

 

Vol recomanat: Vueling,  surt el dijous, 18 de juny de BCN a les 9:50 i arriba a CPH les 12:45. 
Directe. La tornada l'avió surt diumenge 21 a les 17:15 i arriba a les 20:05.  

 

Hotel: First hotel Twentyseven Løngangstræde 27, 1468 Copenhaguen K 

 

Programa provisional 
 

Reserves a  pau.noy@gmail.com 

Més info  657 74 26 35 

 

Dijous 18- 

  9:50 Sortida vol de BCN 

12:45 Arribada a l’aeroport de CPH 

13:15 Metro des de l’aeroport fins l’hotel 

14:00 Dinar lleuger i allotjament 

16:00 Visita al barri d'Ørestad (CPH) amb guiatge BY & Havn i, si queda temps, depenent de 
l’hora d’inici, també al Nordhavn  

20:00 Sopar  

21:30 Passeig nocturn 
 

Divendres 19-J 

  9:00 Trobada amb l’ajuntament de CPH. Conferència traduïda seqüencialment sobre Green 

Mobility i planejament urbà relacionat amb la lluita contra el canvi climàtic  

13:00 Dinar i descans a l'hotel 

16:00 Passejada en bicicleta (opció Rick Shaw per als mandrosos) per veure els nous ponts 

ciclistes i de vianants sobre el port, la xarxa verda ciclista i la transformació d’un dels 
principals carrer comercials, Nørrebrogade. 

20:30 Sopar  
 

 

Viatge a la ciutat de Copenhague (DK) 
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Dissabte 20-J 

9:00 Sortida amb tren regional direcció Malmö creuant el mar pel pont-túnel de l’Öresund 

10:00 Arribada a Malmö i visita al nou barri del port (Western Harbour) i al Turning Torso.  

13:00 Dinar 

14:00 Viatge en tren fins a Helsingborg (costa sueca), visita a la ciutat, i desplaçament en 
ferri fins a Helsingør (costa danesa) , visita al castell de Kronborg (el de Hamlet). 

20:00 Sopar 

22:00 Tornada cap a CPH 

23:00 Arribada a l’hotel 

 

Diumenge 21-J 

9:00 Visita al centre de la ciutat i explicació del funcionament de la xarxa de transport públic: 

bus, bus exprés, metro automàtic i trens suburbans (el sistema més potent) i els espais 

dedicats a la bicicleta. Guiatge amb traducció seqüencial. En el decurs d’aquesta visita 

s’explicarà el sistema de lloguer públic de bicicletes Gobike en el que la ciutat de Barcelona 
està interessada. 

13:00 Dinar 

14:30 Sortida cap l’aeroport de CPH 

17:15 Sortida del vol de tornada a BCN 

 

PREU DEL VIATGE x 3 NITS 

 

En habitació doble (llits separats)      415 EUR 

En habitació senzilla          540 EUR 

 
El preu inclou 

1. 3 nits d’hotel i els seus esmorzars 

2. Dinars de 3 dies (no inclou el dinar lleuger del dijous) 

3. Tots els transports dins de Dinamarca i Suècia 

4. El guiatge i interpretació al català 

5. El lloguer de la bicicleta 

 

El preu no inclou 

1. Els sopars dels 3 dies, que són lliures però es proposarà una solució 

2. El dinar del dijous que serà d'entrepans per aprofitar el temps 
3. Suplements de begudes alcohòliques no incloses en els menús 

4. Els bitllets d'avió  
 

La moneda danesa és La corona danesa (DKK) i la sueca, la corona sueca  (SEK) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turning Torso, Malmö 

 Pont-túnel de l’Öresund  Castell de Kronborg (el de Hamlet) 


