
 

Κοπεγχάγη 
 

 
 

Η Κοπεγχάγη είναι μια πόλη αναμφισβήτητα βγαλμένη από παραμύθι. Είναι η πρωτεύουσα 

και η πολυπληθέστερη πόλη  της Δανίας και βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της  χώρας. Είναι 

χτισμένη  πάνω σε 2  νησιά, γεμάτη κανάλια και γέφυρες  που ενώνουν τις γειτονιές της 

πόλης. Πρόκειται για μια πόλη που ιδρύθηκε το 10ο αιώνα ως ψαροχώρι των Βίκινγκ, 

εξελίχθηκε ως πρωτεύουσα και σήμερα αποτελεί το πολιτιστικό, οικονομικό και κυβερνητικό 

κέντρο της Δανίας. Η Κοπεγχάγη ξεχειλίζει από ζωντάνια και χαρακτηριστικά της είναι η 

παραμυθένια της ατμόσφαιρα, το δανέζικο design, οι γαστρονομικές της προτάσεις και ο 

συνδυασμός μοντέρνας αρχιτεκτονικής και ιστορικών κτιρίων καθιστούν την πόλη τον 

ιδανικό προορισμό . Προσφέρει τα πάντα σε μια απόλυτα θαλάσσια εκδοχή του 

Ευρωπαϊκού Βορρά.  

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 

Η Κοπεγχάγη είναι όμορφη όλες τις εποχές του χρόνου. Έχει ήπιο κλίμα και η 

ιδανικότερη περίοδος να την επισκεφτεί κανείς είναι από Μάρτιο έως Σεπτέμβριο. Το 

φθινόπωρο και ειδικά το χειμώνα έχει πάρα πολύ δυνατό άνεμο και βροχοπτώσεις.  

 

 Κοπεγχάγη – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -2 -3 0 2 7 11 13 12 10 7 3 0 

Μεγ(°C) 2 4 5 10 16 19 21 21 17 12 7 4 

 
 

Με μια ματιά  

 
 Εύκολα προσβάσιμη από το αεροδρόμιο Copenhagen - Kastrup 

 Γνωρίστε τη πόλη με το ποδήλατο, όπως οι Δανοί  

 Περιηγήσεις εν πλω στα κανάλια του Nyhavn 

 Βουτήξτε στο παραμύθι στους κήπους Tivoli 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Δανία  

 Γλώσσα: Δανικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Δανική Κορώνα  

 Διάρκεια πτήσης: 3:20 ώρες απευθείας πτήση 
 
 
 

Χάρης Προορισμού 
 

 



Χρήσιμες πληροφορίες 

 

 Μετακίνηση: H Κοπεγχάγη είναι μια πόλη χωρίς κίνηση καθώς οι περισσότεροι από 

τους κατοίκους της πόλης μετακινούνται με ποδήλατο. Διαθέτει εξαιρετικό σύστημα 

συγκοινωνιών (λεωφορείο, τραμ, μετρό), μπορείτε όμως να περπατήσετε στα 

λιθόστρωτα δρομάκια της πόλης για να την γνωρίσετε καλύτερα. 

 Συνάλλαγμα: Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποια τράπεζα στην 

πόλη ή σε κάποιο ανταλλακτήριο, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε 

μαζί σας λίγες κορόνες από την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά 

σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα 

στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 
 Επικοινωνία: Κατά την άφιξή σας στη Δανία, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε sim 

κάρτα, καθώς στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν οι εγχώριες χρεώσεις για 

κλήσεις, μηνύματα και υπηρεσίες δεδομένων. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία 

διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 
 
 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Nyhavn 

 

« Το Nέο Κανάλι» είναι η πιο δημοφιλής εικόνα 

της Κοπεγχάγης. Είναι ιδανική περιοχή για 

βόλτες, φαγητό και διασκέδαση. Πρόκειται για 

το τελευταίο κανάλι που ανοίχτηκε για να ενώσει 

το λιμάνι με το κέντρο της πόλης τον 17ο αιώνα 

και είναι γνωστό για τα πολύχρωμα σπιτάκια 

που κατακλύζουν τις όχθες του ποταμού. 

 

 

 

 

 

2) Το Λιμάνι 

 

Πολύ σημαντικό αξιοθέατο, καθώς εδώ 

βρίσκονται η  Den lille havfrue (μικρή γοργόνα), 

άγαλμα φιλοτεχνημένο το 1913 και εμπνευσμένο 

από το ομώνυμο παραμύθι του διάσημου 

παραμυθά της πόλης Xάνς Κρίστιαν Άντερσεν και 

το Κastellet, ένα μικρό νησάκι σε σχήμα αστεριού 

που φιλοξενεί από το 16ο αιώνα το Κάστρο της 

Κοπεγχάγης. 

 

 



 

 

3) Εθνικό Μουσείο 

Είναι το πιο εντυπωσιακό μουσείο της πόλης 

τόσο από άποψη σχεδιασμού όσο και από 

άποψη περιεχομένου. Τα εκθέματα του 

αφορούν την ιστορία της Δανίας απ’ τις εποχές 

του Λίθου, του Χαλκού και του Σιδήρου, από την 

εποχή των Βίκινγκς, του Μεσαίωνα καθώς και 

του σήμερα. Ένα από τα πιο διάσημα εκθέματα 

είναι το μοναδικό στον κόσμο Άρμα του ήλιου, 

που χρονολογείται από το 1800 π.Χ. και πολλά 

ακόμη εκθέματα.  

 

4) Tivoli 

 

Το περίφημο λούνα πάρκ της Κοπεγχάγης είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα αναψυχής στην 

Ευρώπη. Άνοιξε το 1843 και λειτουργεί 

ανελλιπώς από τότε. Τα τρένα, το καρουζέλ, η 

λίμνη, τα 400.000 λουλούδια, τα συγκρουόμενα 

αυτοκινητάκια και τα 110.000 βενετσιάνικα 

φανάρια που το κοσμούν, το καθιστούν 

ιδιαίτερο.  

 

 

5) Το νησί των Κάστρων 

 

Έτσι θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την 

Κοπεγχάγη. Το Slotsholmen, που αποτελεί την 

ιστορική καρδιά της πόλης είναι ένα φρούριο 

χτισμένο το 1.167 γύρω από το οποίο 

επεκτάθηκε η πόλη. Το Christiansbong Solt, 

κάστρο του 1745 είναι ένα επιβλητικό νέο 

μπαρόκ κτίριο που στεγάζει σήμερα τη Βουλή 

της Δανίας. Τέλος, το Αmaliennorg, αποτελείται 

από 4 κτίρια σε ρυθμό ροκοκό με μια 

οκταγωνική πλατεία στη μέση και είναι η 

χειμερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας της 

Δανίας. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6) Christiania 

 

Πρόκειται για μια από τις πιο δημοφιλείς 

περιοχές της Κοπεγχάγης. Το 1971 ήταν ένα 

πρώην στρατόπεδο, όπου εγκαταστάθηκαν 

χίπηδες, οι οποίοι ζουν εκεί μέχρι και σήμερα και 

έχουν δημιουργήσει μια εναλλακτική κοινότητα, 

αυτοδιοικούμενη και εντελώς ανεξάρτητη, 

γεμάτη πράσινο, γκράφιτι, παζάρια ρούχων και 

café. 

 

 

7) Μαρμάρινη Εκκλησία 

 

Η Frederiks Kirke, γνωστή και ως Μαρμάρινη 

Εκκλησία, με τον γιγάντιο τρούλο από πράσινο 

χαλκό και τη ροκοκό αρχιτεκτονική της, αποτελεί 

χαρακτηριστική πυξίδα στο 

τοπίο της Κοπεγχάγης. Απ’ τον τρούλο έχετε θέα 

προς το Amalienborg, τη νέα όπερα – μέχρι και 

τη γέφυρα Øresund που ενώνει την Κοπεγχάγη 

με το Malmö της Σουηδίας. 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 Smørrebrød 

 

Πρόκειται για κλασσική δανέζικη λιχουδιά. Είναι 

ανοιχτά σάντουιτς από ψωμί σίκαλης, 

επικαλλυμένο από εδέσματα, κάθε είδους 

όπως καπνιστό σολωμό, ωμό βοδινό, αυγό 

κ.α. 

 



 

 

 

 Νυχτερινή διασκέδαση  

 

Η Κοπεγχάγη είναι μια πόλη που ξεχειλίζει 

ζωντάνια. Προσφέρει μεγάλη γκάμα επιλογών, 

όπως cocktail bars, κλασσικές pubs, 

biergardens και χορό μέχρι τελικής πτώσης στα 

industrial clubs της. Μην παραλείψετε να 

δοκιμάσετε και τη διάσημη μπύρα της. 

 

 

 

 Strøget 

Ένας απ’ τους μακρύτερους πεζόδρομους της 

Ευρώπης και κεντρική αρτηρία της πόλης, 

η Strøget εκτείνεται σε μήκος άνω του 1 χλμ. και 

διαθέτει μαγαζιά για ψώνια, εστιατόρια , 

καφετέριες, γκαλερί και μουσεία. Κάνοντας 

βόλτα στη γειτονιά ξεπετάγονται μπροστά σας 

και μερικά από τα γνωστότερα αξιοθέατα της 

Κοπεγχάγης. Ο δρόμος απλώνεται απ’ 

την Πλατεία του Δημαρχείου μέχρι την 

πλατεία Kongens Nytorv, όπου θα βρείτε και 

το Βασιλικό Θέατρο της Δανίας.  

 

 Κρουαζιέρα  

 

Επιλέξτε μια βαρκάδα στα ιστορικά κανάλια της 

πόλης και αποκτήστε μια τέλεια εικόνα της 

πόλης και της ομορφιάς της. Θεωρείται ο 

καλύτερος τρόπος προκειμένου να 

απολαύσετε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Εκδρομή 

Κοντά στην Κοπεγχάγη υπάρχουν εξαιρετικοί 

προορισμοί που δεν απέχουν ούτε μια ώρα με 

το τρένο. Διασχίστε την υποθαλάσσια σήραγγα 

και γέφυρα Oresund που ενώνει την Κοπεγχάγη 

με τη πόλη Μάλμε στη νότια Σουηδία. 

Επισκεφθείτε το Helringuer με το θρυλικό 

κάστρο Kronborg ή το Roskide με τον τάφο των 

βασιλείων και το μουσείο των Βίκινγκς. 

 

 


