Lørdag den 13. Juni 2020

Sommerudflugt
Lørdag den 13. juni 2020
Kongens København
Vores sommertur går i år ind til kongens København.
Vi begynder turen på Kastellet. Et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i
Nordeuropa. Det blev bygget som en del af Københavns volde af Christian IV fra
1624 og det fremstår i dag som en femstjernet konstruktion. Vi får en guidet tur på
Kastellet i 2 grupper med guide. Husk godt fodtøj :-)
Vi bliver lidt ved Christian d IV og hans forståelse af vigtigheden af at sikre Danmark
og København. Flåden var her en central del og under Christian d IV blev flåden
næsten fordoblet. Christian IV forstod vigtigheden af at passe godt på folkene i
flåden og grunden til han anlagde Nyboder. Efter Kastellet går turen til Nyboder
hvor vi skal spise frokost i restaurant Nyboders Køkken, her venter os en dejlig
frokost i god dansk stil med kolde og lune retter samt kaffe og friskbagt Kringle
Efter en god og hyggelig Frokost går turen til Amalienborg hvor vil skal besøge
kongernes samling. Vi får også her kyndige guider som i 2 grupper vil tage os på tur i
de kongelige gemakker og samlinger.
Såfremt vejret tillader, vil vi slutte dagen af I kongens have med en kop kaffe.
Program:
KL 09:00 Afgang fra Gentofte Kirke til Kastellet
KL 10:00 til 11:30 Rundvisning på Kastellet med guide -2 grupper
KL 11:45 afgang til Nyboder
KL 12:15 til 13:30 Frokost på Restaurant Nyboders
KL 13:30 afgang til Amalineborg
Kl 14:00 /14:15 Rundvisning I kongernes samling Christian VIII's Palæ
KL 15:30 Kaffe i kongens have (ved godt vejr)
KL 16:15 Afgang og hjemtur
KL 16:45 ca ankomst hjemme ved Gentofte Kirke

Sommerturen koster 225,- Kr. pr person.
Tilmelding sker ved udfyldt tilmeldingsblanket samt beløb 225,- i kontant på Kirkekontoret
Eller
Bankoverførsel til 6486 0002601644 -Skriv Sommertur + Navn
Sidste frist for tilmelding senest 5. juni 2020
Mange glade sommerhilsner
Jeanne Ponsaing Stern-Peltz
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