
STUDIETUR TIL KØBENHAVN
28. oktober 2021

SMVbornholm

mødetid  kl. 05:45 ved Velkomstcenteret

tilbage samme sted kl. 23: 50



Traditionen tro arrangerer SMVbornholm også i år
en endagstur til København.

Som sædvanligt bliver det en tur, der starter og ender 
på havnen i Rønne.

Det betyder, at vi skal tidligt op og at vi først komme 
hjem sent på aftenen. 

Til gengæld har vi over 10 timer til rådighed i 
København.



Basecamp Lyngby



BaseCamp i Lyngby er et stort organisk nyt byggeri som slynger sig ud og 
ind og op og ned. 
Det bæredygtige byggeri i Lyngby er tegnet af det danske arkitektfirma 
Lars Gitz Architects. 

BaseCamp Lyngby blev tildelt
WORLD ARCHITECTURE Award i
2020.

Denne forbløffende smukke bygning vil tilbyde alt, hvad en studerende 
har brug for, fra fede moderne værelser 
og loungeområder til topmoderne faciliteter, herunder et fitnesscenter, 
spilleværelser og biograf og endda en løbebane på taget. 







Bydelsvandring i Jernbanebyen 

Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen 
i det sydlige København.
Over de kommende år udvikler de to grundejere, 
DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme, 
det 365.000 m2 store areal til en ny, moderne bydel. 

Vi går en tur i området og hører om kommende Metro 
og byggeri af Lundgaard Tranberg og Kaktustårne af 
BIG. Vi ser på nye ungdomsboliger i præfabrikeret træ og 
hører om Bymilen



Frokost i Banegaarden: 
Tacos med fyld, ceviche af hvid fisk, vand/øl og kaffe



’Havnens Hænder’ på Refshaleøen

Refshaleøen er en kunstig ø 
i Københavns Havn, 
der fra 1872 til 1996 var 
hjemsted for skibsværftet 
Burmeister & Wain. 
Siden er det historiske 
skibsværft blevet omdannet 
til en pulserende 
ny destination i byen. 



Vi besøger det bæredygtige byggemarked 
Havnens Hænder 
som holder til på Refshaleøen i København. 
De har både kontor, byggemarked, showroom 
samt workshopafdeling under samme tag.

LANDETS FØRSTE BIOBASEREDE BYGGEMARKED
Havnens Hænder sælger udelukkende 
materialer, 
som bidrager til at nedbringe
CO2-regnskabet.



Besøg i DR-Byen



Vi skal på rundvisning i det store hus og der sker meget i 
kulissen. Bag de programmer, som vi kender fra 
DR, arbejder der et hold af mennesker i mange forskellige 
funktioner med at få produktionerne udviklet og 
sendt ud i æteren. Vi skal høre om alt dette på turen rundt 
i DR-byen



Middag på restaurant Madklubben, Vesterbrogade. Vi starter 
med et glas ’bobler’. 
Herefter serveres en 3-retters klassisk menu. Hertil vine, vand 
og kaffe efter middagen



Pris pr. deltager  kr. 2.600,- ved fuld bus – 48 personer.,

Prisen indeholder: 
Bus
Morgenmad på færgen på udturen samt kaffe og ost på hjemturen

• Oplæg ved diverse projekter og honorar til oplægsholdere
• ArkiTours consulting honorar inkl. moms
• Frokost inkl. en øl/en vand, kaffe efter frokosten
• Kaffepause
• Middag inkl. 2 glas vin/eller øl/eller vand. Kaffe efter middagen

Deltagerbetaling kr.: 1.000,- og smv bornholm kr. 1.600,-



Tilmelding fra 16. september og betale i Klubmodul
I udsendte invitation fra SMV-bornholm

Tilmelding sker som sædvanligt efter princippet

FØRST TIL MØLLE

Sidste frist:  22. september 


