
Zahmetsiz yaşamın başkenti

Quintessentially önerisidir...
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Kopenhag’a Miles&Smiles kredi 
kartınızla 20.000 mil kullanarak 
uçabilirsiniz.

THY’nin haftanın yedi günü 
gerçekleştirdiği direkt uçuşlarla 
Kopenhag’a ulaşabilirsiniz. 

‘Dünyanın en yaşanılası şehri’ listelerinde her daim üst sıralardan göz 
kırpan Kopenhag, yüksek hayat standartlarıyla ne kadar övünse azdır. 
Danimarka’nın bulutlu ve serin başkenti, gastronomide öncü, tasarımda 
iddialı, şehir planlamasında rakipsiz. 

Yazı: Zeynep Erekli ve Doğu Orcan 
Fotoğraflar: Eren Aytuğ

Kopenhag’daki yaşam stiline bir sıfat yakıştırılacak olsaydı bu, büyük ihtimalle ‘zahmetsiz’ 
olurdu. Şehrin 1 milyon civarındaki yaşayanı hayatlarını büyük bir keyif, zarafet ve sağlık içinde 
sürdürüyorlar. Bisikletlerinin tepesinde kanallarla bölünmüş ve nispeten küçük sayılacak şehir-

lerini kat eden bakımlı ve alımlı kuzeyliler, metropollerinin bütün olanaklarını kullanıyorlar. Dinamik 
bir ticaret ağına, parlamentoya, kraliyete, eğitime, iş dünyasına; kısacası tüm kurum ve kuruluşlara 
ev sahipliği yapmasıyla ünlü bir metropol olan Kopenhag, bunca karmaşasına rağmen aynı anda hem 
dinamik hem de huzurlu olmayı başarıyor. 

Tarihi merkezinin derli toplu bir şekilde, yürüyüş mesafesinde ve trafikten uzak olması, herkesin akıcı 
bir İngilizce konuşması ve ulaşım sisteminin inanılmaz düzenli işlemesi, Avrupa’nın kuzeyinde kendi 
kurallarını koyan ve turizme kollarını açmak gibi büyük bir ideali olmayan bir kent için yabana atı-
lır avantajlar değil. Kenti keşfetmeye ve tekrar gelmeye değer kılan özellikler de zaten kendine has 
dinamikleri. Hemen hemen hiçbir konuda dünyada olup bitene fazla takılmayan Kopenhaglılar sanata 
büyük bir tutku duyuyorlar, tasarım zevki konusunda kimse ellerine su dökemiyor, küçük ama havalı 
bir gece hayatına sahipler. Bu ufak liman kentini son yıllarda dünya haritası üzerinde daha da dikkat 
çekici kılan ise gastronomi. 
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rin ısrarları sonucunda temizlendi. Bugün bu 
kısacık sokak, dünyanın geleceğini önemseyen, 
çevre ve insan dostu girişimler, yiyecekler, tasa-
rımlar ve kahveler barındırıyor. 

Arnavut kaldırımı Jaegersborggade’ye ulaşmak 
için takip edilecek en zevkli rota, şehrin kal-
binde konumlanan Assistens Mezarlığı’ndan 
geçiyor. Mezarlığın yeşil yapraklarla örtülü 
serin ve bakımlı yollarında insan, ‘ebedi huzura 
kavuşmak’ deyimiyle neyin kastedildiğini bir 
parça da olsa anlayabilir. Bir kapısı hemen 
Jaegersborggade’nin önüne açılan mezarlıkta 
varoluşsal felsefenin fitilini ateşleyen Danimar-
kalı Soren Kierkegaard ve Danimarkalı masal 
ustası H.C. Andersen yatıyor. Günlerine huzur 
katmak isteyen kentliler ise mezarlığın kiraz 
ağaçları altında, zarif banklarda güneş banyosu 
yapıyorlar. 

Jaegersborggade’deki hareketin öncüleri 
Noma’nın eski aşçılarından Christian Puglisi ve 
sommelier Kim Rossen. İkili, 2010 yılında mut-
fakta deneysellik ve tabakta lezzet konusunda 
iddialı restoranları Relae’yi açınca, şehrin dina-
mikleri bu tarafa doğru kaymış. Onları Panama, 
Brezilya, Kenya ve Guatemala’dan adil ticaret 

usulüyle getirdikleri kahve çekirdeklerini ken-
dileri öğüterek nefis kahveler yaratan Coffee 
Collective ekibi takip etmiş. Buranın hemen 
karşısındaki Meyers Bageri organik hamur-
dan hazırladığı ekmekler ve çöreklerle dikkat 
çekiyor. Sokağın diğer tarafında seramikçi Inge 
Vincents’in atölyesi ve satış noktası var, işleri 
oldukça incelikli. Relae’nin karşısında konum-
lanan Manfred’s ise zengin seçenekli, sofis-
tike ve havalı müdavimlerle dolu bir şarap barı. 
Sokağın üzerinde irili ufaklı tasarım dükkanları 
ve galeriler de bulunuyor. Kısacası gastronomi 
ve tasarım kültürü, uyuşturucu kültürünü bir-
kaç senede kapı dışarı etmiş. Bir akşamüstü bu 
sokağa gelip gece geç saate kadar vakit geçir-
mek Kopenhag’da şu sıralar en hoş seçenek. 

Özgür bölge Christiania
1971 yılında bir grup hippinin Danimarka hükü-
metini protesto etmek amacıyla terk edilmiş bir 
askeri kışlaya yerleşmesiyle başlayan Christia-
nia komün hayatı, devlet otoritesini reddeden, 
uyuşturucu ticaretinin serbest olduğu bir bölge 
yarattı. 1989 yılında, parlamento tarafından 
‘yasal sosyal deney alanı’ olarak kabul edilen 

bölge, adeta Danimarka hükümetinin sonsuz 
hoşgörüsünün bir sembolü oldu. Devasa bir 
park alanının içindeki Christiania, rengarenk 
evleri ve hippi ruhunu sonuna kadar yaşayan 
ve yaşatan halkı ile kısa bir ziyareti hak ediyor. 
Özellikle son yıllarda ‘Christiania Bisikleti’ ola-
rak adlandırılan, önünde çocukları da oturtabi-
leceğiniz genişlikte bir kasası bulunan bisiklet-
ler çok popüler. Önemli bir not: Burada fotoğraf 
çekmek yasak. 

ehrin turistik merkezi
Şehir merkezi City veya Latin Quartier isim-
leriyle anılıyor. Kalbine, Avrupa’nın en uzun 
trafiğe kapalı alışveriş caddesi olarak geçen ve 
üzerinde bütçe dostu olanlardan lüks moda-
evlerine kadar dünya markalarını sıralayan 
Stroget’i almış olan bölge için turistik demek 
yanlış olmaz. Stroget’in etrafına dağılan yürüme 
mesafesindeki bölgede, bir göle ve çiçek tarh-
larına sahip, biraz Disneyland’i biraz da Alman 
bira parklarını andıran Tivoli Bahçeleri bulu-
nuyor. Tivoli’nin bitişiğinde ve ana meydan 
Radhuspladsen’in (Belediye Binası Mey-
danı) hemen başındaki Glyptotek, antik çağ 
heykelleri ve Empresyonist tablolardan oluşan 
etkileyici bir koleksiyona sahip. Yakınındaysa 
dünya çapında başka bir müze, muhteşem 
tarih öncesi, Orta Çağ ve Rönesans bölümle-
rine sahip Nationalmuseet bulunuyor.

Rüzgarlara açık, heybetli meydan Kongens 
Nytorv’un kuzeydoğusundaki Nyhavn Kanalı, 
bar ve restoranlarla dolu. Meşhur Küçük Deniz-
kızı heykeliyse kıyının kuzey tarafında uysalca 
oturuyor. Daha kuzeyde Frederiksstaden semti, 
Danimarka kraliyet ailesinin ikametgahı Ama-
lienborg Slot’u merkezine alıyor. Kongens 
Have (Kralın Bahçesi) kraliyet mimarisinin 
başka bir örneğine, Rosenborg Sarayı’na ev 
sahipliği yapıyor. Hemen yakındaki Statens 
Museum For Kunst (Milli Galeri) Danimarka 
sanatının ve uluslararası sanatın 700 yılına, 14. 
yüzyıl resminden bugüne uzanan bir yelpazede 
etkileyici bir koleksiyon sergiliyor.

Vesterbro ve Norrebro
19. yüzyılda tüccarlar ve kasapların yerleştiği ve 
göçmenlerin tercih ettiği endüstriyel bir bölge 
olan Vesterbro, şehrin batı tarafında kalıyor. 
Vesterbro, bugün etnik restoranlar, barlar ve 
galerilerle gitgide popüler hale gelen bir bölge 
halini almış. Esas değişim, devasa mezbaha 
alanı Kodbyen’de gerçekleşiyor. Son birkaç yıl 
içinde Kodbyen’in kesimhaneleri ve pate fab-
rikaları kulüp, restoran ve sanat galerilerine 
dönüşmüş vaziyette. Şehrin genç ruhlu ve iddi-

alı balık restoranı Fiskebar; sabaha kadar açık 
kulüp Bakken, müdavimlerin hafta sonunda 
kocaman ahşap masalarında uzun öğle yemek-
lerinde buluştuğu İtalyan restoranı Mother, 
Kodbyen adlı bu mezbaha bölgesinin ilgiye 
değer noktaları.   

Vesterbro’nun üstündeki Norrebro, ağırlıklı ola-
rak Müslüman azınlıkların yaşadıkları mahal-
lelere ev sahipliği yapan bir bölge olmasına 
karşın, son yıllarda Kopenhag mahallelerinin 
genelindeki mutenalaşma hareketinden nasi-
bini almış. Elmegade Sokağı, genç ruhlu kafeler 
ve tasarım butikleriyle dolu.  

Jaegersborggade’nin 

de¤iimi
Norrebro mahallesinin kuzeybatısına denk 
düşen Jaegersborggade, bundan kısa zaman 
öncesine kadar Kopenhag’da kimsenin yolunu 
düşürmek istemediği karanlık, belalı bir sokaktı. 
Uyuşturucu satıcılarının ve göçmen grupları 
canlarından bezdiren tehlikeli Hells Angels 
motosiklet çetesinin yuvalandığı bakımsız ve 
tekinsiz Jaegersborggade, kararlı girişimcile-
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‹novatif bir gastronomi 
sahnesi
Michelin yıldızlı anlı şanlı Fransız ve İspanyol 
şefler, Kopenhag’da son birkaç yıl içinde gelişen 
genç şef ve restoran dalgasını hayretle ve belki 
de hasetle izliyorlar. Burada yerel malzemeye 
odaklanmış, sağlıklı pişirme tekniklerine sadık 
kalan ve günden güne yeni fikirlerle zenginle-
şen inanılmaz bir gastronomi sahnesi var. Üste-
lik bu sahne Michelin yıldızlarını pek önemse-
miyor, ahşap masa ve sandalyelerden oluşan 
salaş mekanları bembeyaz örtülü ağır yemek 
salonlarına tercih ediyor, biyodinamik olmayan 
şarapları mahzenine almıyor, ayrıca lezzet ve 
misafir konusunda seçkinci davranmıyor.

Bu hareketin öncüsü, Kopenhag’da ismi bir 
pop yıldızı ya da televizyon programı sunucu-
sundan çok daha fazla bilinen René Redzepi. 
1977 doğumlu genç şef, bugün dünyanın en iyi 
restoranı olarak geçen Noma’yı açmadan önce, 
Ferran Adrià’nın yanında El Bulli’de ve Thomas 
Keller’in yanında The French Laundry’de çırak-
lık yapmış. 2004’te Kopenhag’ın liman bölgesi 

Christianshavn’da Noma’yı açmış. 2008’de iki 
Michelin yıldızı kazanan ve 2010, 2011, 2012 
yıllarında üst üste, uluslararası gastronomi dün-
yasının kanaat önderlerinin oylarıyla belirlenen 
San Pellegrino Dünyanın En İyi 50 Restoranı lis-
tesinde birinci seçilen Noma, damak keşiflerine 
düşkün gezginlere göre Kopenhag’a gitmek için 
tek başına yeterli bir sebep. İskandinav mutfağı 
yıldızı şef René Redzepi’yi ve mutfağını farklı 
kılan kilit sözcük “yerellik”. İskandinavya’da 
yetişmeyen hiçbir malzemeyi mutfağına sokmu-
yor ve ekibiyle birlikte Danimarka’nın ormanla-
rında, sahillerinde dolaşıp yabani bitkiler arıyor, 
buldukları nadir otları ve kökleri topluyor. Bu 
restorandan yetişen pek çok aşçı şehrin dört 
bir yanında Redzepi’nin geleneğini sürdüren 
ve yeni deneyler yapan restoranlar açtılar. Şehir 
2009-2010’dan itibaren gastronomi başkenti 
olarak anılmaya başladı. Relae, Geranium, 
Gronbech and Churchill, Restaurant AOC, 
Formel B gibi Michelin yıldızlı restoranlarda 
yer bulmak için haftalar öncesinden rezervas-
yon yaptırmak gerekiyor.   

Ne Zaman Gitmeli?
Güneş yılın büyük kısmında bu güzel kentten 
kendini esirgiyor. Her zaman bulutlu ve serin 
bir hava var. Şehir yaz ve sonbahar aylarında 
en yaşanılası haline bürünüyor. Mayıs-ekim 
başı arasında günler uzun; hava sıcaklığı nis-
peten makul. Ayrıca bu dönemde şehir bisik-
letle keşfedilmeye çok uygun. Kasım ayından 
itibaren kış dönemi başlıyor, günler çok kısa ve 
ciddi anlamda soğuk. 

Danimarka Kronu 
Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları’nda 
kullanılan para birimi Danimarka Kronu (DKK). 
Kron etimolojik olarak Danca ‘taç’ anlamına 
gelen ‘krone’ sözcüğünden türemiş; kraliyeti ve 
monarşiyi temsil ediyor. 2000 yılında Euro’ya 
geçiş için yapılan referandumda ezici çoğun-
luk “hayır” dediğinden ülkede halen Danimarka 
Kronu kullanılıyor. 1 TL yaklaşık 3,30 DKK, 1 
Euro ise yaklaşık 7,40 DKK ediyor. Danimarka’da 
hemen her yerde kredi kartı geçiyor. 

Ulaım
Şehir merkezinin 8 km güneydoğusundaki Ama-
ger Adası üzerinde yer alan ve Kastrup olarak 
da bilinen Kopenhag Uluslararası Havaalanı, 
Danimarka’nın en işlek ve en büyük havaalanı. 
Bunun yanında, tüm İskandinav ülkelerinin 
dünya ile uçuş bağlantı noktası konumunda.

İçinde üç terminal bulunan Kastrup ve hemen 
hemen bütün terminallerindeki ahşap ağırlıklı 
stil sahibi iç mekanlar ve alışveriş alternatifle-
riyle, zevkli ve modern bir havaalanı. Havaala-
nından şehir merkezi taksiyle ulaşım 230 DKK 
yani 30 Euro civarı tutuyor ve 15–20 dakika 
sürüyor. 

ehir içi ulaım
Dümdüz bir kent olan Kopenhag’ı yürüyerek 
keşfetmek oldukça zevkli. Ancak esas zevk 
halka ve turistlere yönelik ‘Kopenhag Şehir 
Bisikletleri’ (Citybikes) uygulamasında. Şehrin 
dört bir yanına bisiklet durakları kurulmuş. Bu 

duraklarda bir güvenlik mekanizması yardımıyla 
‘şehre ait’ bisikletler kilitlenmiş olarak kullanıcı-
larını bekliyor. Bisiklete ihtiyaç duyduğunuzda 
uğrayıp bisiklet kumbaralarına 20 DKK ya da 2 
Euro atıyorsunuz ve bisikleti ödünç alıyorsu-
nuz. Gideceğiniz yere vardığınızda en yakındaki 
bisiklet durağına uğrayıp ödünç aldığınız bisik-
leti bırakarak kumbaradan paranızı geri alıyor-
sunuz. Diğer ulaşım biçimleri ise bir saat geçerli 
bir bilet satın alınarak yapılıyor; banliyö trenleri, 
metro ve belediye otobüslerinden bu biletle 
faydalanmak mümkün. Bir saat geçerli olması 
kafaları karıştırmasın; Kopenhag’da bir yerden 
bir yere gitmek saatler almıyor.

Konaklama
Pek çok açıdan iddialı bu şehir, hem turistik 
olmasına hem de onlarca fuara ve uluslararası 
etkinliğe ev sahipliği yapmasına rağmen tuhaf 
şekilde çıtayı yükseğe koyan, hizmet, altyapı 
ve atmosfer anlamında konuklarını büyüleyen 
otellere sahip değil. Şehrin en iyi otellerinin 
başında gelen ve Kongens Nytorv Meydanı'nı 

selamlayan, 250 yılı aşkın geçmişe sahip Hotel 
D’Angleterre, şu sıralar büyük bir renovas-
yonda. 2013 baharında yeniden açılmak üzere 
kapılarını kapatmış olan otel, genişleyen odalar, 
lüks bir spa, yeni bir bar ve gastronomik resto-
rana kavuşmayı bekliyor. Açıldığında şehrin en 
iyi oteli olacağını şimdiden sezmek güç değil.  

Şehrin kalbinde, Latin Quartier olarak adlan-
dırılan bölgede adını, karşısında yer alan Skt. 
Petri Kirke Kilisesi’nden alan First Hotel Skt. 
Petri, 2003 yılında açıldığında Kopenhag’ın 
hatta İskandinavya’nın en iyilerinden biriydi. 
Hala konumu ve sunduğu konforlar sayesinde 
tercih edilen bir konaklama alternatifi ancak 
zamanla gitgide keskinleşen tasarım ve konuk-
severlik dünyasının gerisinde kaldığı bir gerçek. 
Tivoli Parkı'nın içinde yer alan Nimb ise 2008’de 
açıldı. Kuzey Afrika estetiğini benimseyen beş 
yıldızlı otel, konumunun altını çiziyor. Radisson, 
Marriott ve Hilton dışında zincir otel yok. Otel-
lerin birçoğunda olan ve konukları en çok mutlu 
eden servis ise ücretsiz bisiklet.
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Yeme-‹çme
Nordik gastronomi hareketinin ana şehrinde, 
yemek seçenekleriniz inovatif ve zaman 
zaman cesaret gerektiren lezzetlerle sınırlı 
değil. Kopenhag, hem dünya hem de İskan-

dinav mutfağına dair çok sayıda seçkin resto-
ranı barındıran bir şehir. Deniz ürünlerinin bol 
olması ve her daim temin edilebilirliği açıkça 
hissediliyor. Standart restoranlar pazar, gastro-
nomik restoranlar ise pazartesi günleri kapalı. 
Kentlilerin ‘dışarda yemek yeme’ alışkanlıkları 
sebebiyle hiçbir restoranda yer bulmak kolay 
olmuyor. Rezervasyon yaptırmak şart. Ayrıca 
her köşe başında rastlayacağınız açık sand-
viç smorrebrod büfeleri bir Kopenhag klasiği. 
Yumurta, dereotu, kavrulmuş soğan, sosis 
ya da uskumru, açık sandviçinizin içinde yer 
alabilecek malzemelerden birkaçı. Vesterbro, 
Norrebro ve Stroget’ten dallanan yan sokak-
lar, özellikle etnik restoranları bulabileceğiniz 
adresler. 

Gece Hayatı
Bu şehirde hava kararınca olup bitenler kabaca 
dört tip mekan altında toplanabilir: Stil sahibi 
ve kaliteli bir eğlence arayanların gittiği kokteyl 
barlar; doğal şarap reformunu destekleyen şarap 
barları; daha genç ve rahat takılmak isteyenler 
için klasik barlar ve yine genç kesimi ağırlayan 
gece kulüpleri. Kopenhag’ın merkezini mesken 
tutan bu dört farklı tarzda gece mekanında da 
içki, servis, müzik ve atmosfer açısından hayal 
kırıklığına uğramak güç. 

Alıveri
Burası alışveriş tutkunları için bir nevi cennet. 
Butiklerin, mağazaların birçoğu birbirine yürüme 
mesafesinde. Merkezdeki Stroget, Avrupa’nın en 
uzun yaya yolu olarak bilinen alışveriş caddesi. 
Radhuspladsen’in karşısından başlayan Stroget; 
Urban Outfitters, Zara, Mango ve H&M’den Her-
mes, Louis Vuitton, Max Mara, Marlboro Clas-
sics, Mulberry ve Gucci’ye dünya markalarını 
yan yana sıralıyor. Fakat Kopenhag’ı asıl çekici 
kılan İskandinav tasarımcıları ağırlıklı olmak 
üzere barındırdığı irili ufaklı tasarımcı butikleri. 
Kıyafet, dekorasyon, mücevher… Kopenhag 
sokakları, İskandinav stilinin sade, asil ve soğuk 
duruşunun hakim olduğu tasarım atölyeleri ve 
dükkanlarıyla çevrili. 

Moda sahnesinde günden güne dikkat çeken 
ve keskin çizgileriyle iddialı stiller yaratan Stine 
Goya, Wackerhaus, Wood Wood, Henrik 
Vibskov, David Andersen gibi isimler,  kadın 
giyimine getirdikleri asimetrik ve yenilikçi çizgi-
leriyle çarpıcı koleksiyonlar yaratıyorlar.

Danimarka’nın gururu Georg Jensen, cam 
konusunda zarafet ve ustalık okulu sayılabilecek 
Holmegaard ve Kopenhag Kraliyet Porse-
lenleri şehrin alışveriş konusunda dikkate değer 
noktaları.

NEREDE KALMALI?

Andersen Hotel
Helgolandsgade 12

Şehrin batı tarafına denk düşen Vesterbro, birkaç sene öncesine kadar 
sadece turistler değil, kentlilerin de yollarını düşürmedikleri endüstriyel 
bir mahalle olarak biliniyordu. Bugünse sevimli ve sıcak restoranlar, 
barlar ve galerilerle kentin en popüler yerlerinden biri. Vesterbro’nun 
şehir merkezine ve Tivoli Bahçeleri’ne yakın bir noktasında (bisikletle 
birkaç dakika) konumlanan Andersen Hotel, birkaç ay önce açılmış 
olmanın verdiği heyecanı etrafına pozitif bir şekilde yansıtan çalışanları, 
zekice tasarlanmış detayları ve katıksız İskandinav ruhu ile şu sıralar 
şehirdeki en şık veya gösterişli olmasa da en sıcak ve enerjik otel. 

Amazing, Brilliant, Cool ve Wonderful isimleriyle dört kategoriye 
ayırdıkları 73 odanın hiçbiri ilk bakışta çok özel gelmeyebilir. Ancak 
bir gece geçirdikten sonra oda servisi, temizlik, kahvaltı, güleryüzlü 
personel, ücretsiz ve hızlı internet gibi bir otel için önemli olan 
unsurların kusursuz işlediğini görüyorsunuz. Otelin geneline hakim 
olan mor, pembe, kırmızı gibi canlı renklerin ardında İngiliz tekstil 
markası Designers Guild var. Yılın büyük bölümünde soğuk ve karanlık 
Kopenhag’da sıcak ve canlı renklerle döşenmiş bir iç mekanın konukları 
mutlu edeceği düşünülmüş.

Otelin dikkate değer bir özelliği de ‘Concept 24’ adı verilen sistem. Bu 
sisteme göre, otele check-in yaptığınız saatte check-out yapıyorsunuz. 
Otele akşam saatlerinde giriş yaptıysanız son gün akşama kadar oda 
sizin. Oda fiyatları 130 Euro ile 250 Euro arasında değişiyor.
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Nimb
Bernstorffsgade 5

Gastronomi sevdalarının peşinden koşan restorancılar Vilhelm ve 
Louise Nimb, 1909’da ‘Bazar’ ismini verdikleri ilk restoranlarını bu 
binada açtılar. Daha sonra restorandan sanat galerisine, müzikholden 
otele dönüşen bina, yüz yılı aşkın süredir Central Station’dan çıkanların 
ilk karşılaştıkları yapı. Tivoli Bahçeleri’nin de mimarı olan Knud Arne-
Petersen tarafından bir Arap rüyası olarak tasarlanan ve zaman geçtikçe 
birçok değişime ve renovasyona uğrayan bina, bugün şehrin en hırslı 
otellerinden birinin ev sahibi. 

2008’de son halini alan otelin İskandinavlar tarafından yapılmış bir Arap 
sarayını andıran dış cephesi kimine göre zarif, kimine göre ise tuhaf. 
Birbirinden farklı şekilde tasarlanmış 14 odanın dekorasyonu da bu 
doğu-batı olgusuna sadık kaldığından yer yer bir kimliksizlik sezilebilir. 

Yüksek tavanlı, ferah ve geniş odaların biri hariç hepsi Tivoli Bahçeleri 
manzarasına sahip. Heybetli yataklar, çift lavabolu banyolar, zarif 
küvetler, Bang&Olufsen plazma televizyon, yine B&O hoparlörler 
ve lobiden ücretsiz ödünç alabileceğiniz iPad, odalarındaki zamanı 
konforlu şekilde değerlendirmek isteyenler için sunulan imkanlardan 
birkaçı. 

300 kişilik kapasitesiyle Nimb Brasserie, 38 kişilik gurme restoranı 
Louise, geniş bir ızgara menüsüne sahip Nimb Bar’n’Grill ve Fransız 
mutfağının ön planda olduğu Nimb Terrasse ile otel, her zevke hitap 
eden yeme-içme seçenekleri sunuyor. Nimb Vinotek’te sommelier 
Martin Gertsen’in düzenlediği şarap tadımlarına katılabilir, gece 
yarısından sonra eskiden müzikhol olarak kullanılan Nimb Bar’da açık 
şöminenin önünde kokteylinizi içerken tavandaki muhteşem avizeye 

dalıp gidebilirsiniz.

İhtişamın altını çizen bu otelde oda bulmak şehirde taksi bulmaktan 

bile daha zor. Birkaç ay önceden rezervasyon yaptırmakta fayda var. 

Oda fiyatları 700 Euro ile 1000 Euro arasında değişiyor. 

First Hotel Skt. Petri
Krystalgade 22

İsmini hemen bitişiğindeki Skt. Petri Kilisesi’nden alan First Hotel 
Skt. Petri, 1930’lardan beri Kopenhaglıların en sık kullandığı alışveriş 
merkezinin otele çevrilmesiyle Latin Quarter’a kazandırılmış bir 
konaklama cenneti. Açıldığı 2003 yılında İskandinavya’nın en 
sansasyonel tasarım oteli olarak bütün otel listelerini alt üst eden Skt. 
Petri, eski günlerinden biraz uzaklaşmış olsa bile hala şehirdeki en iyi 
alternatiflerden biri. 

Yapı, ünlü Danimarkalı sanatçı Per Arnoldi’nin hünerli elleriyle şehrin 
en popüler oteline dönüşmüş. Hem gözünüze hem de ruhunuza hitap 
eden otel, geniş ve aydınlık girişinde yürüyen merdivenlerle lobiye 
ve resepsiyona bağlanıyor. Birçok sergiye ve sanat etkinliğine ev 
sahipliği yapan lobi her zaman çok hareketli. 268 odalı otelde hareket 
hiç dinmiyor, bu yüzden oda bulmak için çok önceden rezervasyon 
yaptırmanız şart. Otel, uzun geçecek Kopenhag gecelerinin ilk durağı 
olan Bar Rouge’a ev sahipliği yapması ve şehre gelen uluslararası 
müzisyen, sanatçı, mimar gruplarını ağırlamasıyla belli bir kesim için 
heyecan verici bir konaklamayı garanti ediyor. Oda fiyatları 160 Euro ile 
2000 Euro arasında değişiyor.
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Hotel Fox 
Jarmers Plads 3

Volkswagen'ın gençler için tasarladığı Fox otomobilinin lansmanı için 
yapılan bir projeyle 2005 yılında hayata geçen otel, açıldığında tasarım 
dünyasının genç ruhlu kanadında büyük bir sükse yapmıştı. Eski 
Park Hotel’in 61 odasının her biri, dünyanın dört bir yanından gelen 
21 sanatçının galerisi olmuş ve ortaya binin üzerinde fikir çıkmıştı. 
Odalar, Japon mangasından tuhaf canavarlara, saklı cennetlerden masal 
kahramanlarına özgün desenler ve illüstrasyonlarla süslenmişti. Hotel Fox 
ilk kez gören biri için hala ilginç ama pek çok tasarım otelinde olduğu gibi, 
bir kere hatta bir gecede keşfedildikten sonra büyüsü kalmıyor. Ağırlıklı 
olarak genç gezginleri ağırlayan otel, şehir merkezinde konumlanıyor.. 
Oda fiyatları 165 Euro ile 320 Euro arasında değişiyor.

Radisson Blu Royal Hotel 
Hammerichgade 1

Kopenhag’ın göbeğinde, Central Station ve Tivoli Bahçeleri’nin yanı 
başında yer alan, iri, yüksek ve kimilerine göre kaba binasıyla dikkat 
çeken Radisson Blu Royal Hotel, dünyaca ünlü Danimarkalı mimar 
Arne Jacobsen imzalı ve şehrin ilk gökdeleni olma özelliğine sahip. 
260 odalı otelin restoranı The Alberto K ve kafesi Café Royal da şehrin 
oldukça ünlü noktalarından. Radisson Blu Royal Hotel’in 20. katında 
yer alan The Alberto K, Kopenhag’ı ayaklarınızın altına sererken Café 
Royal özellikle gün içi atıştırmalıklar için ideal. Otelin barı Royal Bar 
ise sunduğu zengin içecek menüsüyle akşam yemekleri öncesi ve 
sonrası tercih edilebilir. Şehir cümbüşünün içinde eski model gökdelen 
görünümlü Radisson Blu Royal Hotel, iç tasarımı ve konforuyla lüksü 
layıkıyla yaşatıyor. Çocuklu aileleri rahat ettirmek için ayrıca bebek 
bakıcılığı gibi hizmetler de sunuyor! Otel, fitness, wellness, aromaterapi 
ve İskandinavya masajı sunan keyif merkezleri ile de ünlü. Şehir 
merkezinden uzaklaşamayan ve klasik beş yıldızlı zincir otel konforunu 
arayanlar için iyi bir seçim. Oda fiyatları 170 Euro ile 280 Euro arasında 
değişiyor.1
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Avenue Hotel
Aboulevard 29

Kopenhag’ın kalbi Tivoli Bahçeleri’nin gör-
kemli ana giriş kapısının mimarı Emil Blich-
feldt tarafından 1898 yılında inşa edilen bina, 
1939 yılından bu yana sık sık el değiştirerek 
otel olarak kullanılmış. Bina, bugün 2004 
yılında yapılan renovasyon çalışmalarıyla 
son halini alan Avenue Hotel’e ev sahipliği 
yapıyor. Şehir merkezi, Tivoli Bahçeleri ve 
şehrin ana alışveriş sokağı Stroget gibi yer-
lere yürüme mesafesinde konumlanan otel, 
gürültüden uzak, galeriler ve butiklerden olu-
şan sevimli bir çevrede yer alıyor. Modern 
tasarımıyla yepyeni bir görünüm kazanan 
Avenue Hotel, misafirlerine rahat ve konforlu 
bir atmosfer sunuyor. Renkli tablolar, kilim-
ler, geniş kanepeler, taze orkideler ve mini bir 
kitaplığın yer aldığı, tasarım stüdyosu Design 
by Us imzalı lobi, zevkle döşenmiş sıcak bir 
salonu andırıyor. Otelin açık renk halı ve akse-
suarların ağırlıklı olduğu ve ahşap mobilyala-

rın kullanıldığı 68 odası bulunuyor. Odalarda 
ve lobide kullanılan yatak takımından gümüş 
tabaklara kadar pek çok şeyi otelin dükkanı 
The Avenue Shop’ta bulmak mümkün. Yaz 
aylarında sabah kahvaltılarının servis edildiği 
soğuk kış aylarında ise sıcak şarap eşliğinde 
sakin bir gün geçirmeye uygun bahçe avlusu, 
otelin en ilgi çeken noktası. Otel, şehrin tadını 
bisikletle çıkarmak isteyen gezginlere bisiklet 
kiralama hizmeti sağlıyor. Avenue Hotel’de 
oda fiyatları 175 Euro ile 270 Euro arasında 
değişiyor.

Bertrams Hotel Guldsmeden 
Vesterbrogade 107

Burası, Kuzey Avrupa seyahatlerinde minima-
list ve yenilikçi İskandinav stiliyle karşılaşmayı 
bekleyenleri şaşırtan bir konaklama alterna-
tifi. The Guldsmeden Otelleri, Kopenhag’ın 
şehir merkezinin batısında konuşlanmış olan 
Bertrams Hotel Guldsmeden şubesiyle en 
çok tercih edilen noktalardan biri olabilmeyi 
başarıyor. Otelin en büyük sürprizi ise çağdaş 
Kopenhag mimarisini beklenmedik bir şekilde 
Bali motifleriyle birleştirmesi ve eklektik bir 
atmosfer yaratması. Eski bir malikanenin dönü-
şünümden doğan Bertrams’da bugün ve dün 
mükemmel bir dirsek temasıyla karşımızda. 
Keskin hatlı grafik unsurlardan oluşan mini-
mal tasarımın aksine, zamana ayak uydurabi-
len gösterişsiz sakinliğiyle bir ev sıcaklığında. 
Odalardaki plazma televizyon ve kaz tüyü yor-
ganlar gibi lüks detaylar hiçbir şekilde otelin 
sıcak havasını bozmayacak şekilde entegre 
edilmiş. Otelin mutfağı da ayrı bir övgüyü hak 
ediyor: Restoranı, sıcak ve sessiz bir avluda 
yer alan barı ve tamamen organik ürünlerden 
oluşan kahvaltı büfesi, organik ve yerel malze-
menin baştacı edildiği bir şehire çok yakışıyor. 
Otelin üzerinde olduğu Vesterbrogade ve yan 
cadde Istergade, Uzakdoğu dükkanları, ikinci 
el dükkanları ve şirin kafelerle dolu. Bertrams 
Hotel’in kapasitesi çok fazla olmadığı için 
hareketli sezonlarda çok önceden rezervasyon 
yaptırmak gerekiyor. Oda fiyatları 150 Euro ile 
300 Euro arasında değişiyor.1, 2: Bertrams Hotel Guldsmeden 

1

2

1, 2, 3: Hotel Fox
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NEREDE YEMELİ – İÇMELİ?

Noma
Strandgade 93

Zayıf bir ihtimal ama duymayan varsa bir daha 
tekrar etmekte fayda var: Noma şu anda dünya-
nın en iyi restoranı. Genç şef René Redzepi’nin 
2004’te açtığı restoran, 2008’de iki Michelin 
yıldızı aldı ve 2010, 2011, 2012 yıllarında üst 
üste, uluslararası gastronomi dünyasının kanaat 
önderlerinin oylarıyla belirlenen 'San Pellegrino-
Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinde birinci 
seçildi. Danimarka’nın en ünlü insanlarından 
biri olan Redzepi’nin buluşları büyük bir hare-
kete ivme kazandırdı ve şu anda dünyanın gözü 
Noma’yla başlayan bu Nordik gastronomi hare-
ketinde. Redzepi’nin en büyük takıntısı yerel 
malzemeler. İskandinavya’da yetişmeyen hiçbir 
malzemeyi mutfağına sokmuyor. Danimarka’nın 
ormanlarında, sahillerinde dolaşıp yabani bitki-
ler arıyor, buldukları nadir otları ve kökleri top-
luyor. Çiçekleri yemeklere dahil ediyor; ıstakozu 
pişirmeden, istiridye sosuyla sunuyor; Gotland 
trüf püresi, kolza yağı, tofu, arpa, huş ağacı özü 
gibi eşlikçiler kullanıyor. 

Noma’nın gastronomi dünyasında yaptığı bir 
yenilik de bembeyaz örtüler, gümüş takımlar 
ve ceket giymiş nazik garsonlarla dolu ağır bir 
yemek salonu yerine, yenilikçi lezzetlerini gayet 
basit, sade bir ortamda sunması oldu. Şefler 
hazırladıkları yemekleri masalara kendileri ser-
vis ediyor ve tabakta neler olduğunu size teker 
teker açıklıyorlar. Dünyanın en çok merak edi-
len restoranında bir masa kapmak ise tabii ki en 
zor iş. Şu sıralar en erken Aralık 2012 için rezer-
vasyon alıyorlar. 10 parçalık menü içki hariç kişi 
başı 200 Euro. Şarap eşleştirme menüsü 125 
Euro. Salı-cumartesi arasında her gün açık. 

Relae
Jaegersborggade 41

Noma’da masa bulamayan lezzet düşkünü 
gezginler, başta hayal kırıklığına uğruyorlar. 
Bir Michelin yıldızlı genç ve dinamik Relae’de 
geçen bir akşam yemeği, Noma merakını 
gidermez ama yeni İskandinav mutfağı hak-
kında bolca fikir ve ilham verebilir. Şehrin şu 
sıralar en popüler sokaklarından Jaegersborg-
gade’deki Relae, ilk bakışta Michelin yıldızlı 
bir gastronomik restorana benzemiyor. Sade 
tasarımı en uca taşıyan, hatta restorandan 
ziyade Japon tasarım dükkanı Muji’nin kafesi 

gibi gözüken mekanda toplam 12 masa bulu-
nuyor. Sadece akşam yemeği servisi veren 
Relae, dört-beş parçadan oluşan, biri veje-
taryen, iki menü sunuyor. Küçük açık mut-
fak, sessiz ve konsantre genç aşçıları izleme 
imkanı tanıyor. Önden gelen, tere ve işlenme-
miş süt ile kaplanan olgunlaşmamış çilekler ve 
bir çiçek buketi gibi sunulan 12 çeşit ottan 
oluşan salata şaşırtıcı tatlar. Ana yemek ola-
rak gelen kabağa sarılı ciğer ile servis edilen 
ançüezli tavuk herkese hitap etmese de yoğun 
hissiyatıyla ön plana çıkıyor. Genel olarak her 
bileşenin farklı karakterlerden oluştuğu tabak-
larda, damakta birleşerek ortaya çıkan tatlar 
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1, 2: Relae © Per Anders Jörgensen

1

Phoenix Copenhagen 
Bredgade 37

Phoenix Copenhagen çok lüks ya da ihtişamlı odalara sahip değil 
ama konumu itibariyle cazip. Ny Havn Kanalı'nın ve dünyaca ünlü 
markalarla tasarımcı butiklerini bulabileceğiniz Stroget’in çok yakınında 
konumlanan otelin yer aldığı Bredgade Caddesi, Kopenhag’ın sanat 
galerilerine ev sahipliği yapan popüler bir cadde. 1680 yapımı tarihi 
binası ve dekorasyonuyla konuklarını XVI. Louis döneminin ihtişamlı 
atmosferine götürüyor. Klasik dönem sanat eserleri, yaldız süslemeli 
tasarım detayları ağır ve seçkin bir atmosfer yaratıyor. Otelin alt katında 
yer alan restoranı Von Plessen, şıklık konusunda biraz geri planda kalsa 
da geleneksel Danimarka saray mutfağı lezzetlerini tadabileceğiniz bir 
alternatif. Oda fiyatları 155 Euro ile 800 Euro arasında değişiyor.

Scandic Front 
Sankt Annae Plads 21

Scandic Front, kanal kenarında, opera binasının hemen yakınındaki 
konumu ile pek çok gezginin favorisi. Small’dan X-Large’a değişen 
tipleri ile 133 odası bulunan Scandic Front Hotel’de yoga, masaj ve 
fitness başta olmak üzere rahatlamanız için tüm olanakları barındıran 
iddialı bir spa da var. Otelin barı ise, sadece konukların değil, kent 
sakinlerinin de takıldığı, özellikle opera temsilleri öncesinde buluşulan 
bir yer. Oda fiyatları gecelik 200 Euro ile 600 Euro arasında değişiyor.
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Phoenix Copenhagen

1

2

1, 2, 3: Scandic Front
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insanda gerçek bir keşif duygusu yaratıyor. 
Bu başarıda şef Christian Puglisi ve somme-
lier Kim Rossen’in Noma çıkışlı olmasının da 
payı olduğunu belirtmekte fayda var. Dikkate 
değer bir not daha düşmek gerek: Relae’nin 
basit ve alçakgönüllü ortamında çıktığınız bu 
ilginç lezzet yolcuğuna fonda Velvet Underg-
round eşlik ediyor. Çok küçük bir bodrum 
katında hizmet verdiğinden rezervasyonsuz 
yer bulmak zor. Tadım menüleri kişi başı 
içki hariç 70 Euro’dan başlıyor. Biyodinamik 
ve doğal şaraplardan oluşan şarap eşleştirme 
menüsü 50 Euro. Çarşamba–cumartesi 17.30-
00.00 arasında açık.  

Kong Hans
Vingaardsstraede 6

Danimarka’nın gelmiş geçmiş en ünlü yazarı 
Hans Christian Andersen’in yaşadığı binada, 
1976’da açılıp dört sene sonra Michelin yıldı-

zını alan Kong Hans, ülke çapında bir ilki ger-
çekleştirmiş. Restoran, kırk yıl gibi uzun bir 
zaman diliminde sadece üç ana şefle çalışmış 
ve yetiştirdikleri yardımcı şefler, şehir gene-
linde dağılıp sayısız Michelin yıldızlı restoran 
açmış. Sadece bunlar bile Kong Hans’ı şehrin 
en ağırbaşlı restoranı yapmaya yetiyor. Göğ-
sündeki sayısız rütbeyi gururla taşıyan Kong 
Hans aslında çok katı bir Fransız restoranı. 
Yeniliklere çok açık olmayıp sıkı sıkıya Mic-
helin yıldızı ne gerektiriyorsa onu yapan ama 
bunu şaşırtıcı derecede iyi yapan bir yer. Mum 
ışıklarıyla aydınlatılmış bir mahzende yer 
alması ve çok küçük de olsa hayalperest H.C. 
Andersen’in ruhunun size şairane birkaç iltifat 
için ilham verebilecek olması ihtimali burayı 
romantik bir akşam yemeği için kusursuz kılı-
yor. Kişi başı içki hariç 130 Euro. Pazartesi-
cumartesi günleri 18.00-00.00 arasında açık. 
Temmuz sonu, ağustos başı kapalı. Rezervas-
yon gerekli.

Geranium
Per Henrik Lings Alle 4

Geranium, Kopenhag’daki diğer şık restoranla-
rın aksine biraz şehrin dışında kalıyor. Parken 
Stadyumu’nun hemen yanındaki (Meraklısına 
not: Burası Galatasaray’ın Arsenal’ı yenerek 
kazandığı UEFA Kupası Finali’nin oynandığı 
stadyum) binanın sekizinci katında konuşla-
nıyor. Klasik Fransız dekorasyonu İskandinav 
dokunuşuyla ahenkli bir şekilde bütünleşmiş; 
beyaz masa örtüleri, koyu kahverengi pırıl pırıl 
parkeler, klasik yuvarlak masalar ve minima-
list detaylar dikkat çekici. Faelled Parkı’na 
bakan müthiş manzara, konukları yüz yirmi 
dakika sürecek olan gastronomi macerasına 
hazırlıyor. 

İki yılda bir verilen, şefler için dünyanın en 
prestijli ödülü Bocuse d’Or’u üç defa almış bir 
şefin mutfağını anlatmaya kelimeler yetmez. 
Klasik Fransız mutfağını bir bilim adamı gibi 
inovatif dokunuşlarla moleküler gastronomide 

yeni bir boyuta taşıyan Rasmus Kofoed’in menüsü her damak tadına 
uygun olmayabilir ama her gastronomi aşığının yaşaması gereken bir 
tecrübe. Kişi başı içki hariç 140 Euro. Çarşamba-cumartesi 18.00-01.00 
arasında akşam yemeği ve perşembe-cumartesi 12.00-16.00 arasında 
öğle yemeği için açık. Rezervasyon gerekli.

Gronbech & Churchill
Amaliegade 49

Churchill Park ve Kastellet Kalesi’nin hemen bitişiğinde, 19. yüzyıldan 
günümüze gelmiş bir binada yer alan Gronbech & Churchill, bembe-
yaz duvarlar, sütlü kahve mermer ve ahşap kapılardan oluşan zarif iç 
tasarımı ve açık mutfağıyla ferah ve hayat dolu bir seçim. Bir Miche-
lin yıldızlı restoranın ödüllü şefi Rasmus Gronbech, yıllarca bir diğer 
prestijli restoran olan AOC ekibinde çalışmış. Çoğunluğu Danimarka 
mutfağından oluşan nefis yemekleri hem gösterişli hem de yalın bir 
şekilde sunabilen nadir noktalardan biri olmasıyla farkını yaratan Gron-
bech and Churchill’de menü ‘Feminen’ ve ‘Maskülen’ olarak ikiye 
ayrılıyor. Maskülen menü av etleri ağırlıklıyken, Feminen menü deniz 
mahsulleri sevenler için kusursuz örnekler sunuyor. Kişi başı içki hariç 
80 Euro. Pazartesi-cuma 12.00-22.00, cumartesi 18.00-22.00 arasında 
açık. Rezervasyon gerekli.

Restaurant AOC
Dronningens Tvaergade 2

17. yüzyılda inşa edilmiş bir mahzenin içinde yer alan AOC, 
Danimarka’da gastronomi denince akla ilk gelen noktalardan. Şehrin 
en geniş meydanlarından Kongens Nytorv’dan birkaç dakika yürüyüş 
mesafesinde bulunan restoran tarihi bir köşkün içinde yer alıyor. Sun-
duğu gastronomik menüde ısırgan otu ve sütle marine edilmiş kuru et, 
kuş üzümü turşusuyla kaplı pancar ve inanılmaz bir lezzete sahip don-
durulmuş süt içinde sunulan kabak çiçeği tatlısı gibi yenilikçi lezzetler 
bulunuyor. Şef Ronny Emborg’un deneyimli sommelier Christian Aaro 
ile beraber düzenlediği şarap menüsü de övgüyü hak ediyor. Kişi başı 
içki hariç 140 Euro. Salı-cumartesi 18.00-01.00 arasında açık. Rezervas-
yon gerekli.

Formel B 
Vesterbrogade 182

Köklerini Fransız mutfağından, malzemelerini Danimarka’nın küçük 
manav ve şarküterilerinden alan Formel B, Kopenhag’ın Michelin yıl-
dızlı seçkin restoranlarından. İki haftada bir değişen altı ana menüsü 
bulunuyor ve her biri, restoran şeflerince özenle hazırlanan yemeklere 
en uygun şarapla tamamlanıyor. Krem-kahverengi tonlarında dekore 
edilmiş restoran, sadelik ve şıklık arasındaki çizgisi, ödüllü mutfağı ve 
eşsiz servisi ile mükemmel bir gastronomi deneyimi yaşatmaya hazır. 
Kişi başı içki hariç 100 Euro. Pazartesi-cumartesi 17.30-22.00 arasında 
açık. Rezervasyon gerekli.

Gronbech & Churchill

1, 2: Formel B

1

Kong Hans

1

travel 
kopenhag

1, 2: Geranium
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1, 2: A Hereford Beefstow

Kiin Kiin

21

Mielcke & Hurtigkarl

Fiskebar
Flaesketorvet 100

Vesterbro mahallesinin mezbaha semti 
Kodbyen, son birkaç yıl içinde müthiş bir 
değişimden geçti. Kesimhaneleri ve pate 
fabrikaları kulüpler, restoranlar ve sanat 
galerilerine dönüştü. Kodbyen, Kopenhag’ın 
en ‘cool’ semtine dönüştükçe pek çok inovatif 
işletmeci buraya geldi. Açılan pek çok 
havalı restoran ve kulüp arasında bir tanesi, 
özellikle dikkat çekti ve bugün şehrin en iyi 
işletmelerinden biri haline geldi: Fiskebar.

Fiskebar’da sizi, restoranın logosunu taşıyan 
siyah t-shirt’ler giyen dinamik çalışanlar 
karşılıyor. Endüstriyel dokusu korunmuş iç 
mekan etkileyici. Masaya oturur oturmaz bir 
kadeh Pierre Gerbais şampanya sunuluyor. 
Müzik, insanlar, servis ekibi, aydınlatma... 
Ortamda her şey ahenkli ve karakterli. 
Menünün ilk sayfasında istiridye bölümü 
dikkat çekiyor. Bretonya ve Danimarka’nın 
kuzeyindeki Limfjord bölgesinden gelen bu iri 
kabukluların tuz ve aroma oranı o kadar dengeli 

ve lezzetli ki buraya sadece istiridye yemek için 
gelen müdavimler var. İstiridyeler, yanlarında 
dereotu, salatalık, sarımsak ve beyaz şaraptan 
oluşan harika bir sosla geliyor. Elma şarabında 
haşlanmış midyeler; kuzey denizinin balıkları; 
haşlanmış sebzelerle sunulan somon;  havuç ve 
dereotlu patatesle sunulan morina balığı gibi 
lezzetler “Fish Bar” anlamına gelen Fiskebar’ı, 
Avrupa’daki en iyi ve en karakter sahibi balık 
restoranlarından biri yapıyor. Müdavimlerden 
Helena Christensen’in yan masanızda oturma 
ihtimali de cabası! İçki hariç kişi başı 55-60 
Euro. Pazartesi kapalı. Salı-cuma 17.30-00.00; 
cumartesi 12.00-02.00; pazar 12.00-15.30 
arasında açık. Rezervasyon gerekli.

Mielcke & Hurtigkarl
Frederiksberg Runddel 1

Deneylimli şefler Jacob Mielcke ve Jan 
Hurtigkarl’ın manifestosu basit ama ilgi çekici. 
“Etrafınızda yetenekli, deneyimli, çalışkan ve 
araştırmacı ruhlu bir ekip olmadan başarıya 
ulaşmak söz konusu olamaz,” diyorlar ve genel 
olarak bütün restoranı bu mottonun etrafında 

yapılandırıyorlar. Büyüleyici Frederiksberg Bahçeleri’nin içinde konum-
lanmasından da tahmin edileceği gibi doğayla özel bir ilişkisi olan bir 
restoran burası. Kullanılan malzemelerin hepsinin organik olduğu mut-
faktan çıkan her sunum, bütün duyularınızla flört ederek sizi yemek 
yemekten çakırkeyif ediyor ve çok hızlı bir şekilde aldıkları Michelin 
yıldızının sebebini gözler önüne seriyor. Kişi başı içki hariç 100 Euro. 
Nisan-eylül aralığında salı-cumartesi 12.00-00.00, ekim-mart aralığında 
ise 17.30-00.00 arasında açık. 

Kiin Kiin
Guldbergsgade 21

Norrebro’daki butik tasarım dükkanları ve organik kahvecilerin arasında 
sessiz sakin bir şekilde gastronomi meraklılarını bekleyen Kiin Kiin, 
Kopenhag’da Asya mutfağı sunarak Michelin yıldızı alabilmeyi başarmış 
ilk restoran. Henrik Yde Andersen ve Lertchai Treetawatchiwong’un 
ortaklığında açılan Kiin Kiin’de menü, çok komplike olmayan sade Asya 
mutfağı üzerine kurulmuş. Geleneksel bir Asya restoranı gibi dursa da 
detaylara gösterilen zahmetsiz özen burada da İskandinav dokunuşu 
olduğunu inceden belli ediyor. Zencefilli ıstakoz ve yeşil köriyle pişiri-
len tavuk bacağı gibi iddiasız lezzetlerin sunulduğu Kiin Kiin’de akşam 
yemeği kişi başı içki hariç 60 Euro. Pazartesi-cumartesi 17.30-00.00 
arasında açık.

A Hereford Beefstow
Aabenraa 8

1971’de kurulan ve şu anda yirmiye yakın şubesiyle İskandinavya’ya 
yayılmış olan en iyi et lokantası zinciri A Hereford Beefstow, güzel 
bir akşam yemeği için güvenilir bir tercih. Şehir merkezinde, alışveriş 
sokaklarının hemen paralelinde yer alan albenili bir binanın giriş katında 
açılan bu şubenin iç mekanında açık kahverengi masalar ve masalarla 
uyumlu sandalyeler var. Klasik bir steakhouse görünümün dışında, 
daha minimalist düzenlenen iç yapısıyla dikkat çekiyor. T-Bone, sir-
loin ve ribeye gibi gelenekselleşmiş lezzetlerin dışında wagyu gibi zor 
bulunan etler de sizi bekliyor. İçki hariç kişi başı 35-40 Euro. Her gün 
17.00-23.30 arasında açık. 

Louise
Bernstorffsgade 5

Tivoli Bahçeleri’nin içinde yer alan Nimb’in medar-ı iftiharı Louise, 
içinde konumlandığı ihtişamlı otelden daha dikkat çekici bir nokta. 
Nimb’in pek çok gezgine soğuk ve sıradan gelecek lüks atmosferinden 
çok uzakta olan Louise henüz yeni bir restoran. 1877’den beri restora-
törlük yapan Nimb ailesinin en hünerli ve saygın üyesi Louise Nimb’in 
evladiyelik fikirlerinden esinlenerek oluşturulan bu yeni mekanda baş-
rolde Danimarka mutfağının en klasik tariflerinin mükemmel bir este-
tikle günümüze uyarlanmış halleri var. Mevsim başı değişen menüde şu 
anki özel lezzetler Rossini havyarı, beyaz kuşkonmazla sunulan siyah 

1, 2, 3: Fiskebar © Thomas Ibsen 
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1, 2: Bio Mio

3, 4: Paté Paté3

Madklubben SteakhouseEra Ora

1

Danimarka ıstakozu ve mavi midye sosunda 
pişmiş keler balığı. Kişi başı içki hariç 140 
Euro. Öğle yemeği için Pazartesi-cuma 12.00-
13.30; akşam yemeği için pazartesi-cumartesi 
18.00-21.00 arasında açık. 

Era Ora
Overgaden Neden Vandet 33B

Şehrin tartışmasız en iyi İtalyan restoranı 
Era Ora’nın ismi, kanı kaynayan İtalyanla-
rın dilinde “tam zamanı” anlamına geliyor. 
Buranın hikayesi Elvio Milleri ve Edelvita 
Santos’un Kopenhag’da İtalyan mutfağının 
vasat bir şekilde temsil edilmesine içerlenip 
1983’te kolları sıvamasıyla başlıyor. Christi-
anshavn’daki bu sıcak restorana bir süre sonra 
katılan ünlü şef Alessandro Jacoponi’nin kat-
tığı ivme ile Michelin yıldızına 1997’de kavu-
şan Era Ora, lahana ve kiraz ile marine edilmiş 
ördek, şeftali sosuyla sunulan bezelyeli somon 
gibi lezzetlerle Kuzey İtalyan mutfağına alter-
natif bir açı sunuyor. Bu arada mahzenlerinde 
bulundurdukları 90.000 şişe ile şarap konu-
sunda iddialılar. Kişi başı içki hariç 80 Euro. 
Pazartesi-cumartesi 12.00-15.00 ve 19.00-
00.00 arasında açık. 

Madklubben Vesterbro 
Vesterbrogade 62

Şehrin geniş caddelerden biri Vesterbrogade’nin 
üstünde, dışardan bakınca bir restorandan 
ziyade iç mimari dükkanını anımsatan bir yapı 
içindeki Madklubben Vesterbro, bol kardeşli 
restoranlar ailesi Madklubben’in en genç ve 
eğlenceli üyesi. Dışarıdan bakıldığında Stanley 
Kubrick’in A Clockwork Orange’ındaki iç 
mekanları andıran restoran, genç ruhlu ve 
dinamik bir yer. Özellikle iş çıkışı saatlerinde 
bölgede çalışan grafik tasarımcılar, mimarlar 
ve reklamcılar tarafından istilaya uğrayan 
restoranın iki ayda bir baştan aşağı yenilenen 
menüsünde Danimarka mutfağından Amerika 
ve İtalya’ya kadar uzanan geniş bir yelpaze 
mevcut. ‘Simple Food’ anlayışının ön planda 
olduğu mutfak, hayal gücüne çok  yer vermese 
de bildiğimiz tarifleri cömert porsiyonlarla 
sunmasıyla mutlu ediyor. Madklubben zincirinin 
başındaki isim Danimarka’daki Master Chef’in 
jüri başkanı Anders Aagaard olduğundan henüz 
altı ay önce açılmış olmasına rağmen bu şubeye 
talep biraz yoğun. Rezervasyon yaptırmakta 
fayda var. Kişi başı içki hariç 40 Euro. Her gün 
17.30-00.00 arasında açık. 

Madklubben Steakhouse
Pilestraede 23

Şehirde toplam altı tane bulunan Madklubben 
noktalarından en havalı olanı Madklubben 
Steakhouse dört senedir Kopenhag’ın en ‘hip’ 
sokaklarından Pilestraede’de et düşkünlerine 
hizmet veriyor. Diğer şubelerinden ayrılan 
tarafı daha şık bir şekilde döşenmiş olması ve 
hafta sonları 23.00’ten itibaren kokteyl bara 
dönüşen mükemmel bir alt kat barına sahip 
olması. Şehir merkezinde çalışan tasarımcı-
ların gözde mekanında başlangıç olarak yeşil 
mayonez ve misket limonuyla sunulan ıstakoz, 
ana yemek olarak ise Avustralya’dan gelen 
nefis Tournedos Rossini bifteği doğru seçim. 
Kişi başı içki hariç 40 Euro. Hafta içi 17.30-
22.30; hafta sonu 17.30-00.00 arasında açık. 

Bio Mio
Halmtorvet 19

Danimarka’da çoğu restoranın mutfağında 
organik malzemeler kullanılıyor. Bio Mio’nun 
adından da anlaşılacağı üzere bu hassasiyeti 
gösterdiği aşikar ama burayı diğer organik 
malzeme odaklı restoranlardan ayıran özellik 

bütün yeme-içme sürecinin olabildiğince şeffaf olması. Girer girmez 
edinilen ve akabinde tüketilen her şeyin işlendiği Bio Mio kartı ile 
açık mutfağa dalıp şefle konuşup ne yemek istediğinize karar verdik-
ten sonra bütün yapım sürecini izleyebilmeniz olası. Başlangıçlardan 
humus ve aioli muhteşem. Ana yemek olarak Bio Mio menüyü alma-
nızda fayda var; menü her gün şefin keyfine ve bulduğu malzemelere 
göre değişiyor. Bu çevreye duyarlı tutumlarından dolayı mevsimin en 
taze meyve-sebzelerini, yeni tutulmuş balıklarını ve henüz mutfağa 
girmiş av etlerini keyifle yiyebileceğiniz en iddialı noktalardan birisi 
haline geliyor Bio Mio. Kodbyen’de bulunan restoran çok büyük olma-
sına rağmen akşam yemeği için rezervasyon yaptırmanızda fayda var. 
İçki hariç kişi başı 40 Euro. Pazartesi-perşembe 12.00-23.00; cuma-
cumartesi 12.00-00.00; pazar 11.00-23.00 arasında açık.

Paté Paté 
Slagterboderne 1

Şehrin pek çok yerinde irili ufaklı şarap barları ve kafeler işleten Kenn ve 
Dan Husted kardeşlerin son girişimi Paté Paté, lezzet düşkünü Kopen-
haglıların kısa sürede favorisi oldu. Eski mezbaha bölgesi Kodbyen’de 
yer alan restoranın Fransa, İspanya ve Kuzey Afrika mutfaklarından 
esintiler taşıyan menüsünde et yemekleri, hamur işleri, cömert sala-
talar dikkat çekiyor. Bira ve şarap listesi oldukça zengin. Müdavimler, 
restoranın dışarı attığı masalarda uzun uzun oturmaktan hoşlanıyorlar; 
akşam yemekleri sohbetlerle uzuyor. Kişi başı içki hariç 35 Euro. Pazar-
tesi-cuma 12.00-16.00 ve 18.00-23.00; cumartesi ve pazar ise 10.00-
23.00 arasında açık. 
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1

Mother
Hokerboderne 9

Kodbyen’in kalbinde bulunan Mother, gele-
neksel İtalyan mutfağını modern ve yaramaz 
bir şekilde Kopenhaglıların hayatına sokmayı 
başarmış. Son yıllarda bir mutfağı ‘Gelenek-
sel İtalyan’ diye betimlemek pek sığ olmaya 
başlasa da Mother gerçekten bunun hakkını 
verebiliyor. Öğle yemeği saatinden on beş 
dakika önce bomboş olan bu restoran, gece 
22.00’de gittiğinizde dopdolu görmeye hazır 
olun. Burada pizza ve pasta faslı bitince 
eğlence faslı başlıyor. Mother’da hakkını 
vererek yaptıkları çıtır pizzaları ve panini’leri 
denemenizde fayda var. Kişi başı içki hariç 
25 Euro. Pazar-çarşamba 11.00-23.00; per-
şembe-cumartesi 11.00-01.00 arasında açık. 

Café Halvvejen
Krystalgade 11

Şehrin bütün ünlü şefleri ve veteran gurme-
leri haftada en az bir gün öğle yemeğine, First 
Hotel Skt. Petri’nin ve tasarımcı butikleri-
nin olduğu Krystalgade üzerindeki bu ufacık 
mekana geliyorlar. Dışarıdan şahsiyetsiz bir 
turist barını andıran, içine girip çalışanlarla 
tanışıp yemeklerini yedikçe hayran kaldığınız 
harika bir kafe-restoran Café Halvvejen. Steak 
tartar, özel marine edilmiş lakerda ve rozbifli 
açık sandviç (smorrebrod) övgüyü hak ediyor. 
Kişi başı 25 Euro. Pazartesi-cuma 11.00-02.00; 
cumartesi-pazar 12.00-03.00 arasında açık.

Kafeler

The Royal Cafe
Amagertorv 6

Ana alışveriş caddesi Stroget’in üstüne 
dikkatlice saklanmış olan The Royal Cafe, 
zevkli bir mola noktası. Tarihi Danimarka 
kalelerindeki barok estetiğin minimal olarak 
Royal Copenhagen, Fritz Hansen ve Bang & 
Olufsen markalarıyla yeniden düzenlenmesiyle 
karşımıza ‘Funky Baroque’ tarzında yeni 
bir olguyla çıkan geniş avlulu kafede dün 
ve bugünün çarpışması sadece mimariyle 

kısıtlı kalmıyor. Danimarka mutfağının 
jönü ‘smorrebrod’ ve sushi’yi birleştirerek 
yarattıkları ‘smushi’ler ülke çapında meşhur ve 
kesinlikle denenmesi gerekiyor. Smushi’lerin 
dışında vişneli tartları ve cupcake’leri de 
gayet leziz. Alışveriş yapmaktan ayaklara kara 
sular indiğinde oturup birkaç kadeh Prosecco 
içip dinlenmek için biçilmiş kaftan. Pazartesi-
cuma 10.00-19.00; cumartesi 10.00-18.00; 
pazar 11.00-17.00 arasında açık. 

Tribeca NV
Bygmestervej 2

Şehrin epey kuzeyinde Norrebro mahallesi-
nin sınırlarına yakın bir yerde konumlanan 
fenomen butik You He She’yi ziyaret eden-
ler, buraya kadar gelmişken bir kahve ya da 
atıştırmalık için Tribeca NV’ye uğrayabilir. 
Şehirdeki reklam ajanslarının yavaş yavaş 
taşındığı, birkaç sene sonrasının hip bölgesi 
olmaya aday bölgedeki kafe, Manhattan’daki 
Tribeca bölgesinden ilham alarak tasarlan-
mış. Adından da anlaşılacağı üzere İtalyan ve 
Amerikan mutfağı başrolde. Her ay yenilenen 

menüsünde, favori öğlen yorgunluğuna ilaç 
gibi gelecek olan çıtır çıtır pizzalar eşliğinde 
bir kadeh kırmızı şarap yuvarlamanız şart. 
Pizza ve şarap kişi başı 20-25 Euro. Her gün 
12.00-23.00 arasında açık.

Democratic Café
Krystalgade 15

En güzel alışveriş sokaklarından Krystalgade’nin 
üstündeki Democratic Café aynı zamanda Hotel 
Skt. Petri ve Café Halvvejen’in tam ortasında 
kalıyor. Menüsündeki taptaze croissant ve 
Danish’den keyfinizin istediğini seçip, harika 
bir fincan kahvenizle cam kenarına kurulup 
gelip geçeni izlemek için mükemmel bir man-
zaraya sahip. American Apparel ile beraber 
yaptıkları t-shirt’lere de göz atmakta fayda var. 
Her gün 08.00-19.00 arasında açık. 

Café Victor 
Ny Ostergade 8

Kopenhag’ın jet sosyetesini uzaklarda arama-
yın; alışverişte dünya markalarını sunan Ny 
Ostergade’den çok uzaklaşmış olamazlar! The Royal Cafe

Democratic Café 1, 2: Tribeca NV
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Café Victor öğle ve akşam yemeği için çeşitli alternatifler sunsa da siz 
iyisi mi mekanı 16.00-18.00 arası sunduğu atıştırmalıklar ya da akşam 
yemeği sonrası kokteylleri için tercih edin. Café Victor ayrıca zengin bir 
şarap ve şampanya listesine sahip. Her gün 08.00-22.30 arasında açık.

Café Europa 1989 
Amagertorv 1

Kentin en ünlü meydanlarından Amagertorv’da, bir yandan kahve yudum-
layıp bir yandan şehrin neşeli kalabalığını izlemek için ideal bir nokta. Café 
Europa, 1989 yılından beri haftanın her günü neredeyse kapılarını en erken 
açan kafe unvanına sahip. Duvarında Avrupa haritası asılı olan mekanın, 
bir diğer duvarı Avrupa tarihinin ses getiren olaylarına tanıklık eden fotoğ-
raflarla, bir diğeri de ünlü portreleriyle dolu. Bir kafeye göre oldukça pahalı 
olduğunu söylemek gerek. Her gün 07.00-23.00 arasında açık.

Şarapevleri

Ved Stranden 10
Ved Stranden 10

1796 yılında inşa edilmiş, zamanında ünlü bir çayevi olan, daha sonra jene-
rasyondan jenerasyona restorandan eve kadar uzanan değişik amaçlarla 
kullanılıp babadan oğula geçmiş küçük bir bina burası. Yapay bir adanın 
üstünde yer alan Ved Stranden sokağındaki 10 numarada bulunan bu yapı, 
Kopenhag’ın en iyi ve en şahsiyetli şarapevi. Güleryüzlü sahibi Christian 
Nedergaard, masanıza geliyor, lisede çok sevilen edebiyat hocaları gibi 
uzun, eğlenceli ve eğitici bir şekilde şarap hakkında konuşmaya başlıyor 
ve siz büyülenmiş bir şekilde saatlerce Nedergaard’ı dinliyorsunuz. Felse-
fesi basit: “Etrafımızda müthiş şaraplar üretilirken neden Amerika’ya veya 
Güney Afrika’ya gidip şarap getirelim ki?” Buranın en radikal özelliği bir 
şarap menüsünün olmaması. Menü yerine size birkaç soru sorup damak 

tadınızı ve tarzınızı anlamaya çalıştıktan sonra 
size kaliteli şaraplar sunan sommelier’ler bulu-
nuyor. Ağırlıklı olarak Avusturya ve Fransa böl-
gesinden topladıkları filtrelenmemiş şaraplarıyla 
övünen Nedergaard’ın 800 ile 5000 şişe arasında 
değişen sıkı bir mahzeni var. Ved Stranden 10’i 
insanlar ve şarap arasındaki birleştirici bir alan 
olarak tasarladıklarını ve herkesi daha spontane 
bir şekilde buluşmaya, sohbet etmeye teşvik 
etmeye çalıştıklarını anlatıyor. Çarşamba gün-
leri 17.00’den itibaren düzenlenen şarap tadı-
mında yaklaşık 50 çeşit şarabı 20 Euro gibi cüzi 
bir rakama tadabilirsiniz. Pazartesi günleri ise 
özel akşam yemeği düzenleniyor; kimin hazır-
layacağını da aynı gün sosyal medyadan birkaç 
saat önce paylaşıyorlar. Noma’dan Kong Hans’a 

kadar birçok Michelin yıldızlı restoranın aşçısı 
bu pazartesi yemeklerinde mutfağa girebiliyor. 
Pazartesi günleri dışında ana yemek bulunmu-
yor ama atıştırmalık olarak da gayet olağanüstü 
bir menüye sahipler. Daha çok peynir ve şarkü-
teri ürünleri üzerine odaklanmış, duvarda yazan 
menünün hepsini söylemenizi şiddetle tavsiye 
ediyoruz. Ved Stranden haftanın her günü 12.00-
22.00 arasında açık. Rezervasyon almıyor.

Malbeck
Istedgade 61

Norrebro mahallesinde hip hop, soul, funk, 
swing gibi müzikler çalan ilginç bir şarapevi 
Malbeck. Adını ünlü Arjantin üzüm çeşidi 

‘Malbeck’ten alan ve bu üzümü tanımlayan 

karakteristik kelimeler olan ‘karanlık, yoğun 

ve yumuşak’ı kendinde barındırırken değişik 

bir atmosfer oluşturmasını başaran mekanda 

atıştırmalıklar da mevcut. Tapas menüsü 

çoğu İspanyol lokantasına taş çıkaracak kalite 

ve çeşitlilikte. Şarap menüsü ise belli bir kıs-

tasa bağlı kalmadan uzayıp gidiyor ama odak 

Arjantin şaraplarında. Akşamları dışarıdaki 30 

masalık bölümüyle eğlenceli bir bara dönüşe-

bilen Malbeck’te akşama doğru bir masa isti-

yorsanız önceden rezervasyon yaptırmanızda 

fayda var. Hafta içi 16.00-00.00; hafta sonu 

16.00-01.00 arasında açık.
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NEREDE EĞLENMELİ?

Ruby
Nybrogade 10

İki küçük odası, bir salonu ve küçük bahçesiyle şehrin tartışmasız en 
iyi kokteyl barı Ruby, kapısı veya tabelası olmayan, zor bulunan ama 
bulunca da kolay bırakmak istemeyeceğiniz bir yer. Centilmenler 
Kulübü dokunuşlarıyla mükemmel bir şekilde tasarlanmış salonunda 
veya dışarıdaki ufak şirin bahçesinde oturup zengin menüden damak 
tadınıza uyan kokteyller eşliğinde sohbete dalmak ya da havalı 
Kopenhaglılarla kaynaşmak oldukça zevkli. Menüde Cosmopolitan, 
Votka Martini gibi klasikler tabii ki var ancak biraz maceraperest 
davranıp Sang Royal (Fransız aperitifi Suze, Agrapart şampanya ve 
kırmızı kuranttan oluşan aromatik bir kokteyl) veya Lakrida Batida 
(tropik meyveler, süt, çikolata likörü ve Pastis) gibi değişik kokteylleri 
denemek daha ilginç. Şehrin en gözde kokteyl barının eksileri yok 
değil: Yemekhane gibi aydınlatılması ve barda hüküm süren sessiz-
lik buraya yakışmıyor. Pazartesi-cumartesi 16.00-02.00; pazar 18.00-
00.00 arasında açık. 

K Bar
Ved Stranden 20

Ved Stranden 10 ve Ruby’nin yanında yer almasından dolayı bardan 
bara geçilen gecelerde hızlıca bir içki içmek için zarif bir seçim. 20 
kişilik kapasitesinden dolayı tıklım tıkış oluyor ama bu bir sorun yarat-
mak yerine avantaj sağlıyor. Girişte sıranızı beklerken Kopenhag’ın 
havalı insanlarıyla dirsek temasında olacağınız bu kokteyl barı şehir-
deki diğer kokteyl barlardan farklı olarak deneysel bir menüye sahip 
sayılmaz. Ama klasik kokteylleri hakkını vererek mükemmel bir 
şekilde hazırlıyorlar. Kahvaltı sonrası Bloody Mary, öğleden sonrası 
K-Bar Martini, akşam da Lavender Margarita favorilerimizden. Pazar-
tesi-perşembe 16.00-01.00; cuma-cumartesi 16.00-02.00 arasında 
açık.

1105
Kristen Bernikows Gade 4

Bir kokteyl bar için fazla iddialı bir sloganları var: “Hayat kısa, 
sıradanlığa yer tanıma, 1105 gibi sıra dışı ol.” Bu slogan üstünden 
gidecek olursak kesinlikle sıra dışı bir yer. Ada şeklinde barı, koyu 
renklerin hakim olduğu iç tasarımı ve mükemmel ışıklandırmasıyla 
şehirdeki en iyi dekorasyona da sahip oldukları kesin. Fakat bu 
‘sıra dışılık’ uğruna denedikleri kokteyllerin her damak tadına göre 
olmadığı da aşikar. Bu yüzden Ruby ve K-Bar kadar popüler bir bar 
değil fakat denemeye değer. Çarşamba-perşembe 20.00-02.00; cuma 
16.00-02.00; cumartesi 20.00-02.00 arasında açık.

travel 
kopenhag

NEREDEN ALIŞVERİŞ 
YAPMALI?

You He She
Rentemestervej 67D

2007’de internetten satış yaparak moda dünya-
sına giren konsept bir tasarım dükkanı You He 
She. 2009’da etraflarından gelen yoğun ısrar-
lara dayanamayarak dükkan açtıkları nokta 
ise şehrin şık caddelerine ve alışveriş mer-
kezine epey uzak. Bu sizi korkutmasın; yirmi 
dakikalık eğlenceli bir bisiklet yolculuğundan 
sonra ancak etrafa sorarak bulabileceğiniz bu 
mükemmel butikte müşterilere sunulan kıya-
fet ve aksesuarların hepsi çağdaş moda mar-
kalarının özenle seçilmiş parçaları. Alexander 
Wang, Isabel Marant, Helmut Lang, Linda 
Farrow, Marc Jacobs, Stella McCartney, Lan-
vin, Surface To Air gibi markaların en seçkin 
kadın kreasyonlarını bulabilirsiniz. Pazartesi-
çarşamba 10.00-17.00; perşembe 10.00-20.00; 
cuma-cumartesi 10.00-16.00 arasında açık.

Dyrehaven
Sdr. Boulevard 72

Eski bir mahalle pub’ını andıran Dyrehaven dışa-
rıdan alelade bir kafe-bar gibi gözüküyor olabilir. 
Ancak burası, Kopenhag’da gece hayatı anlayışı 
iyi içki, uzun muhabbetler ve nitelikli rock müzik-
ten oluşan kesimin favori barı. Dört yıldır açık 
olan Dyrehaven duvarlarında onlarca geyik kafası 
asılı; 70’ler kokan, ahşap panellerin ağırlıkta 
olduğu klasik bir yer (Tilt de var). Şehrin havalı 
insanlarının yemek yediği, içki içtiği, barında 
uyukladığı, hatta önünde İskandinav modellerin 
sigara içerek sohbet ettiği Dyrehaven’da New 
York barlarına has bir karizma var. Amerikalı 
benzerlerinden tek farkı mutfağın katı bir şekilde 
Danimarkalı ‘anneanne tarifleri’nin modern var-
yasyonları üzerine kurulu olması olabilir. Yeşil 
fasulyeli coleslaw salatayla birlikte sunulan av 
eti, ağır olduğu kadar da lezzetli bir seçenek. Üç 
haftada bir yenilenen yemek menüsü ve ezelden 
beri yenilenmeyen içki menüsü ile yine tuhaf bir 
şekilde havalı bir denge tutturan Dyrehaven her 
gece en azından bir içki için uğramanız gere-
ken bir nokta. Pazartesi-perşembe 09.00-00.00; 
cuma-cumartesi 10.00-02.00; pazar 10.00-00.00 
arasında açık. 

The Bishop’s Arms
Ny Ostergade 14

Popüler butiklerden Acne ve Storm’un bulunduğu 
Ny Ostergade'de, klasik Danimarka mimarisin-
den nasibini almış üçgen binada saklanmış The 
Bishop’s Arms, dışarıdan umut vermese de içeri 
girince yüzünüzü güldürüyor. Uzun süren alışve-
rişin ardından 400 çeşitten oluşan ‘single malt’ 
viski menüsü ve Centilmenler Kulübü stilinde 
düzenlenmiş mini kütüphanesiyle bu eksiksiz 
pub, alışverişten sıkılmış erkeklerin kalbini tek-
rar kazanmak için kadınlara sunulan bulunmaz 
bir fırsat. Single malt kategorisinde iddialı kalem 
Auchentoshan, bira olarak da yüzde 19’luk alkol 
oranıyla viskiyle fermente edilmiş olan Mikkeler 
Black favori. The Bishop’s Arms İngiltere dışında 
konumlanmış çoğu pub gibi İngiliz turistleri etra-
fında toplayan bir pub değil. Burası daha çok Bri-
tanya ve Britanyalılara saygı niteliğinde kurulmuş 
bir buluşma noktası. Hafta içi 11.30-23.00, hafta 
sonu ise 11.00-01.00 arasında açık.

Ruby

K Bar
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Storm
St. Regnegade 1

İlk dükkanını 1994’te Elmegade’de açan Storm, 
yaklaşık on sene önce şu anda bulunduğu 
binaya taşındı. Burayı en doğru şu tanım ifade 
edebilir: Paris’in Colette’i varsa Kopenhag’ın 
da Storm’u var. Avrupa’nın en saygın ve sevi-
len butiklerinden birisi olan bu noktada Thom 
Browne, Balmain, Céline, Adam Kimmel, Ralph 
Lauren, Comme des Garçons, Kitsune, Visvim, 
Ann Demeulemeester, Diane von Furstenberg 
gibi markaların özenle seçilmiş erkek ve kadın 
koleksiyonlarının yanı sıra tasarım kitapları, 
dergiler, parfümler ve heyecan verici daha 
birçok parça sizleri bekliyor. Mağaza içinde 
gerçekleşen sergilere de göz atmanız tavsiye 
edilir. Pazartesi-perşembe 11.00-17.30; cuma 
11.00-19.00 ve cumartesi 10.00-16.00 arasında 
açık. 

Wood Wood
Gronnegade 1

Avusturya, Almanya ve Danimarka’da olmak 
üzere toplam beş mağazası bulunan Wood 
Wood lüks sokak modasının en iyi örneklerini 
sunuyor. Opening Ceremony, Rockwell, Vibe 

Harslof, Band Of Outsiders gibi zor bulunan 
markaların yanı sıra Comme des Garçons, 
Common Projects ve benzeri modaevlerin-
den seçkiler de sergiliyor. Acne ve Storm’un 
hemen yanında bulunmasıyla lokasyon olarak 
da ön plana çıkan dükkan, moda ve tasarım 
tutkunlarının ziyaretini hak ediyor. Pazartesi-
perşembe 10.30-18.00; cuma 10.30-19.00 ve 
cumartesi 10.30-17.00 arasında açık.

Acne
Pilestraede 40

Yaklaşık on beş sene önce Stockholm’de 
bir sanat kolektifi olarak kurulan Acne, 
obje tasarımı, grafik tasarım derken unisex 
pantolonlar üreterek moda dünyasına girdi. 
Acne son yıllarda çıkardığı ileri görüşlü 
koleksiyonlarla havalı metropol insanlarına stil 
katmaya başladı. İskandinavya’daki şehirleri 
ele geçiren Acne dükkanları Kopenhag’da 
da her köşe başında karşımıza çıkıyor fakat 
Pilestraede’deki yeni açılan dükkan bir başka. 
De Stijl akımından ilham alınarak kıpkırmızı 
tasarlanan bu olağanüstü butikteki her parça 
ilgiye değer. Pazartesi-cuma 11.00-17.00; 
cumartesi 10.00-17.00 arasında açık.

Acne Archive
Elmegade 21

Acne’nin geçmiş sezonlarından parçalar 
satan mağazası ‘Acne Outlet’ kısa bir süre 
önce ‘Acne Archive’a dönüştürüldü. Burada, 
Archive dükkanları için özel üretilen ürünler ve 
son on senenin koleksiyonlarından numuneler 
satılıyor. Outlet’i özleyenler korkmasınlar; 
dükkanın çoğu hala sezon sonu ürünlerden 
oluşuyor ve indirim yüzde altmışa kadar 
çıkabiliyor. Pazartesi-cuma 11.00-18.30; 
cumartesi 10.00-17.00 arasında açık. 

Henrik Vibskov 
Krystalgade 6

Henrik Vibskov tasarımlarına kattığı sıra dışı 
bakış açısı ve cesur tavrı ile anılıyor. Klasik çiz-
gilerden bıkıyor, sezon modasını fazla önem-
semiyor ve farklı gözükmek istiyorsanız burası 
sizin yeriniz. Kadın ve erkek giyiminde yara-
tıcı ve garip tasarımları; ayakkabıdan çantaya, 
elbiseden cekete tüm parçalara yansımış. Stil 
konusunda öncü olmak isteyenlerin sık uğradığı 
butikte, her yerde bulunmayan özgün moda ve 
tasarım dergiler de satılıyor. Her havalı stil buti-
ğinde olduğu gibi Comme des Garçons parfüm 

serisi burada da var. Pazartesi-perşembe 10.00-
19.00; cuma-cumartesi 11.00-20.00 arasında 
açık.

Munthe plus Simonsen 
Gronnegade 10

1994 yılında Naja Munthe ve Karen Simonsen 
tarafından kurulan Munthe plus Simonsen, Ny 
Ostergade’de yer alıyor. Munthe ve Simonsen’in 
toprak tonları, kırmızılar, griler ve elbette siyah 
ağırlıklı tasarımları sadelikten uzaklaşmadan 
çarpıcı bir etki yaratıyor. Julie Sandlau ve Stine 
A imzalı takılar ve Molton Brown vücut bakım 
ürünlerinin yanı sıra, dekorasyon objeleri de 
mağazanın etkileyici atmosferinde yerini almış. 
Pazartesi-cuma 11.00-18.00; cumartesi 10.00-
19.00 arasında açık.

Ivan Grundhal
Ostergade 26

Danimarka’nın en çok sevilen tasarımcılarından 
biri olan Grundhal, uzun ve dramatik detaylarla 
süslü elbiseleri, bol kesimleri, erkeksi blazer 
ceketleri ile kadınlara asil ve ulaşılmaz bir hava 
veriyor. Stroget üzerindeki ufak ama derli toplu 
butiğinde koleksiyonundaki hemen her par-

çayı bulabilirsiniz. Pazartesi-cuma 11.00-18.00; 
cumartesi 10.00-19.00 arasında açık.

Beau Marché
Ny Ostergade 32

Her şeyi içinde bulundurarak kendi kendine 
yetebilen bir oluşum Beau Marché. Yarı Fran-
sız yarı Danimarkalı Elisabeth ve Julie Lee 
Dann kardeşlerin birkaç sene önce açtıkları 
mağazada, ağırlık vintage mobilyalar ve küçük 
eşyalar üzerine olsa da içerideki küçük avluya 
sakladıkları restoran da övgüyü hak ediyor. 
Fransa’dan özenle seçilerek getirilen parçalar 
arasından kanepeler ve gardıroplar zarafetleriyle 
ön plana çıkıyor. Seyahat ederken büyük eşya-
lar taşıyamayacak olanlar için ise vintage şişe-
ler, bardaklar, kül tablaları ve hediyelik eşyalar 
ideal seçimler. Fransız mutfağını Danimarkalı 
sade dokunuşlarla mükemmelleştirdikleri res-
toranları ise geç bir öğle yemeğinde tercih 
edilmeli. Butik bir restorana göre çok kıymetli 
şarapları da bulunmakta; denemekte fayda var. 
Butik pazartesi-perşembe 10.00-17.00; cuma 
10.00-18.00; cumartesi 10.00-16.00 arasında 
açık. Restoran ise pazartesi-perşembe 12.00-
22.00; cuma-cumartesi 12.00-00.00 arasında 
hizmet veriyor. 
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NEYİ MUTLAKA 
GÖRMELİ-YAPMALI
Louisiana
Gl. Strandvej 13

Kopenhag’ın dışındaki Zealand bölgesinde 
olan Louisiana, Avrupa’nın önde gelen pres-
tijli modern sanat müzelerinden biri. Sahip 
olduğu muhteşem Oresund Boğazı manzarası 
ve nefes kesici konumuyla bile başlı başına 
gidip görülmesi gereken bir nokta. Müzenin 
kalıcı koleksiyonunda 3000’in üzerinde ilgi 
çekici eser bulunuyor. Yılda dört veya altı 
defa değişen güncel koleksiyonuyla da bütün 
dünyadan sanatseverlerin favori destinasyon-
ları arasına girmeyi rahatça başarıyor.

Picasso, Giacometti, Dubuffet, Yves Klein, 
Andy Warhol, Rauschenberg, Henry Moore, 
Louise Bourgeois, Philip Guston, Morris Louis, 
Jorn, Baselitz, Polke, Kiefer ve Per Kirkeby gibi 
sanatçıların eserlerini ağırlamış olmasıyla ağır 
toplardan olduğunu kanıtlayan Louisiana’da 
Ekim’e kadar ‘New Nordic’ mimari sergisi 
ve Ed Kienholz’un ‘Five Car Stud’ enstalas-
yonu; Eylül 2012-Ocak 2013 arasında ise ‘Self-
Portrait’ başlığı altında Van Gogh, Bonnard, 
de Chirico, Dali, Warhol, Basquiat gibi sanat-
çıların portrelerinin sunulacağı sergi var. Şehir 
merkezine 30 dakika uzaklıkta. 

Carlsberg Glytotek 
Dantes Plads 7

Dünyanın en iyi biralarından olan Carlsberg’in 
üreticisi olan aileye ait bu müzenin temel-
leri Carlsberg’in kurucusunun oğlu olan Carl 
Jacobsen’in kişisel koleksiyonu üzerine kurulu. 
Kendini sanata adamış olan Jacobsen 1882 
yılında artık villasını doldurup taşan sanat 
koleksiyonunu halka açmaya karar veriyor ve o 
günden itibaren koleksiyon genişleyerek günü-
müzün Carlsberg Glytotek’ini oluşturuyor. 

Müzede bulunan dört ana koleksiyondan 
Mısır Koleksiyonu Antik Çağ'dan kalma 
kabartmalar ve çömleklerle ön plana çıkıyor. 
Fransız Koleksiyonu’nda bulunan Monet, 
Cézanne, Bonnard ve Danimarka Koleksiyo-

Keramiker Inge Vincents
Jaegersborggade 27

Jaegersborggade her köşesinden enerji fışkı-
ran, her dükkanındaki küçük ayrıntılara ayrı ayrı 
bayılacağınız bir sokak. Inge Vincents’ın sera-
mik atölyesi de çıtayı yüksek tutan bu sokağın 
en iyi tasarım örneklerinden bir tanesi. Randevu 
alarak seramiklerin yapılışını izleyebileceğiniz, 
zamanınız olmasa bile butik olarak işlev gören 
ön tarafındaki minik alana uğrayıp alışveriş 
yapabilirsiniz. Her fincanın, bardağın, tabağın 
el yapımı olarak bir tek üretilmesinden dolayı 
benzersiz olan parçalar çok özgün ve zarif. 
Hediyelik için mükemmel bir seçim. Pazartesi-
perşembe 10.00-17.00; cuma-cumartesi 11.00-
16.00 arasında açık.

My Favorite Things 
Jaegersborggade 44

Danimarka’nın My Favorite Things adındaki 
ilk organik bakım ürünü markasının ürünlerini 
satmak için açılan dükkanında şu anda neler 
yok ki? Madara, Primavera bakım ürünleri, A 
Beautiful Life’tan parfümler, Toms espadriller, 
Valhalla Brooklyn’den çantalar ve Danimarkalı 

tasarımcılara yaptırılan Wes Anderson film 
posterleri. Ufacık dükkanın içinde saatler geçi-
rebilirsiniz. Her gün 11.30-18.00 arasında açık.

Nag People 
Pilestraede 47

Etkileyici butiklerin ve restoranların yan yana 
dizildiği Pilestraede’de bulunuyor Nag People. 
Dokuz sene önce açılan iki katlı mağazanın kadın 
ve erkek koleksiyonlarında dikkat çeken; siyah, 
koyu gri gibi sert ve kararlı renklerden seçilmiş 
parçalar olması. Damir Dorma, Karl Lagerfeld, 
Helmut Lang, Linda Farrow, Unknown Soldier 
gibi markaların modellerinin satılmasının yanında 
Asger Juel Larsen ve Blake gibi dikkat çekici yeni 
isimlerin de kreasyonlarını bulabilirsiniz. Pazar-
tesi-perşembe 11.00-18.00; cuma 11.00-19.00; 
cumartesi 10.00-16.00 arasında açık.

Time’s Up
Krystalgade 4

Time’s Up Avrupa’nın en özel vintage dükkanla-
rından biri. Dükkanın sahibi bundan sekiz sene 
önce kapanmakta olan bir ayakkabı fabrikasında 
çok beğendiği bir platform topuklu ayakkabı-
dan 10.000 tane alıp satmaya başlayarak bu işe 

başlıyor ve kısa bir sürede Kopenhag’ın en şık 
butiklerinden biri haline geliyor. Chanel, Ema-
nuel Ungaro, Christian Dior, Yves Saint Laurent, 
Burberry ve benzeri ağırbaşlı markaların temiz 
modelleri bulunuyor. Pazartesi-cuma 11.00-

1
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nu’ndaki Eckersberger, Kobke ve Lundbye ise 
sanat meraklılarını Kopenhag’a çeken önemli 
isimler. Nisan 2013’e kadar sergilenecek olan  
‘Fransız Şaheserleri’ koleksiyonunda Courbet, 
Daumier, Delacroix, Degas, Manet, Sisley, 
Renoir, Monet ve Gauguin’ın eserlerini yakın-
dan inceleyebilirsiniz.

Oksnehallen 
Halmtorvet 11

Şehrin tam kalbinde yer alan muazzam boyut-
lardaki (5000 metrekare) bu yüz yıllık kongre 
merkezi sayısız koleksiyona, konsere, partiye, 
konferansa ev sahipliği yapmış bir alan. İlk 
inşa edildiğinde büyükbaş hayvan yetiştirme 
alanı olarak kullanılan bina, şu anda epey 
farklı amaçlara hizmet ediyor. İnternet sitesini 
takip etmekte fayda var; şanslı olursanız çok 
değişik etkinlikleri yakalama şansınız mevcut. 

Torvehallerne
Frederiksborggade 21

Şehir merkezinden Norrebro mahallesine 
doğru yürürken, önünüze Kuzey Avrupa’da 
görmeye alışık olmadığınız bir pazar yeri çıkı-
yor. Cam ve çelik konstrüksiyonuyla dikkat 
çeken üstü kapalı pazar yeri, içinde küçük 
odacıklarla tasarlanmış. İçinde bulunan 80 
tezgahta birbirinden güzel lezzette tapas bar-

lar, balık tezgahları, peynirciler, yerel Dani-
marka ürünleri, fırın stantlarının yanı sıra 
organik sabun ve zeytinyağı gibi hediyelikler 
satan noktalar da bulunuyor. Pazartesi hariç 
her gün 08.00-19.30 arasında açık.

Amalienborg
Amalienborg 1257

1760 yılında Danimarka Kralı 5. Frederik’in 
emri üzerine Nicolai Eigtved tarafından tasar-
lanarak inşa edilen Amalienborg, şehrin silü-
etini oluşturan yapıların başında geliyor. Kra-
liyet Ailesi için uzun yıllar kış evi amacıyla 
kullanılan bu görkemli yapının bazı bölümleri 
şu anda halka açık. İçinde bulunan sanat gale-
risi, şövalyeler odası ve mükemmel şömineyi 
görmek gerek.

Christiansborg 
Prins Jorgens Gard 1

Christiansborg Sarayı trajikomik tarihi için 
bile görülmesi gereken bir yapı. 12. yüzyılda 
Piskopos Absalon tarafından dikilen surlar 4. 
Christian tarafından yıktırılıp yerine ilk Chris-
tianborg Sarayı inşa edilmiş. Bu ilk saraydan 
hoşnut olmayan 6. Christian şanssız yapıyı 
tarihe gömüp daha görkemli bir saray yaptır-
mış. 1828’de inşaatı biten bu yeni saray elli 
yıldan kısa bir süre içinde yangında kül olduk-

tan sonra yerine gelen yapı bugün görebilece-
ğiniz Christiansborg Sarayı. Şehrin en popüler 
turistik adreslerinden biri.

Tivoli Bahçeleri
Vesterbrogade 1

1843’te kapılarını açan Tivoli Bahçeleri ilginç 
bir şekilde Danimarkalıların da gitmekten çok 
hoşlandığı bir turistik nokta. Bir atlıkarınca ve 
bir lunapark treniyle hayata geçen bu nok-
tada şu anda görülecek çok fazla cazip şey 
var. Alt katında Avrupa’nın en büyük akvar-
yumuna sahip olan bir konser salonu, dev bir 
pagodanın içinde bir Çin lokantası, yüzen bir 
gemi-restoran, kapsamlı bir lunapark, 400.000 
çiçekten oluşan cıvıl cıvıl bir bahçe ve daha 
nicesi. Tivoli Bahçeleri hava güzelken tem-
belce gezilesi bir çiçek cenneti.
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Statens Museum For Kunst
Solvgade 48

Büyüleyici bir yapının içinde bulunan Statens 
Museum For Kunst, Danimarka Kraliyeti’nin 
sahip olduğu sanat eserlerini günümüze taşı-
yan ve açıldığı günden beri koleksiyonunu 
ciddi anlamda genişleten bir müze. Genel 
koleksiyonunda Hollandalı ve İtalyan ressam-
ların eserlerinin başrolde olduğu sanat meka-
nında Ekim 2012 sonuna kadar Matisse’in işleri 
sergilenmekte.

Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12

Dört kattan oluşan bu müzede Danimarka’nın 
ihtişamlı tarihine yakından tanıklık edebilirsiniz. 
Birkaç saat ayırıp detaylıca gezilmesi gereken 
Nationalmuseet, Danimarka tarihine ışık tut-
masının yanında Yunan ve Mısır uygarlıklarına 
ait seçkisiyle de göz dolduruyor. Çocuklar için 
epey eğlenceli bir kamp alanı da mevcut; ailece 
gelmek isteyenlerin özellikle dikkatine.

Kanal Gezisi

Kopenhag’daki kanal gezisi toplam 42 dakika 
süren ve sadece turistlere yönelik, basmaka-
lıp olmayan bir etkinlik. Sürpriz bir şekilde 
botların yarısını Kopenhaglıların oluşturduğu 
bu seferde, kanal kenarındaki bütün yapıları 
ilginç bir açıdan görebilirsiniz. Hava güzelken 
binildiğinde şehre aşık olmak işten bile değil. 

Kopenhag Operası
Ekvipagemestervej 10

Altınla kaplı yüzlerce metrelik tavanı, parıl parıl 
parlayan balkonlarıyla dünyanın en modern ve 
görkemli operalarından biri olan Kopenhag 
Operası, Danimarka’nın en saygın mimar-
larından Henning Larsen tarafından yapıldı. 
Kopenhag’a gitmişken limanın yanı başındaki 
Opera’ya mutlaka gidin, en üst katına çıkın 
ve nefes kesen Kopenhag manzarasının tadını 
çıkarın. Amalienborg Sarayı ve Marble Kilisesi 
ayaklarınızın altında…

100 101



Sizi Beau Marché gibi bir yer açmaya 
ne yöneltti? Vintage ve çağdaş mobilyalar 
ile dekorasyon objelerinin birbirine geçtiği bir 
tasarım dükkanı açmak kendimi bildim bileli en 
büyük hayalimdi. Yıllar yılı bunu gerçekleştire-
cek bir alan arıyordum, içime sinen lokasyonu 
bulduğum anda zaten Beau Marché’yi hemen 
hayata geçirdim. Yoğun bir alışveriş bölgesinin 
ortasında, Ny Ostergade üzerindeki bu mekanı 
ilk gördüğümde içerisinin çok işçilik gerektire-
ceği belliydi fakat geniş odaları, yüksek tavanı, 
kocaman pencereleri, tam kafamızdaki gibi 
bir arka bahçeye sahip olup muhteşem ışık 
alması kendine aşık ettirdi. Hemen tutup hızlı 

bir şekilde iç dekorasyonunu bitirdik ve tam 
istediğimiz gibi bir mağaza-kafe’ye kavuştuk.

Mağazanızdan bahsedebilir misiniz? 
Burası insanların tek başına gelip birkaç kadeh 
şarap eşliğinde lezzetli bir Croque Monsieur yer-
ken yeni insanlarla tanışabileceği, sofistike obje-
leri ve mobilyaları inceleyebilip evlerine götüre-
bileceği ev havasında bir ortak alan. Mağazanın 
alçakgönüllü fakat aynı zamanda ‘cool’ olabilen 
atmosferi benim en çok hoşuma giden özelliği.

Kopenhag’da yaşamayı seçmenizin nedeni 
nedir? Kopenhag’da yaşıyor olmamın ana 

nedenlerinden birkaçı, doğayla iç içe olan terte-
miz ve küçücük tatlı bir şehir olması. Her yere 
bisikletle gidebildiğim bu şehirdeki ‘herkes tanı-
dık’ hissiyatı da insanı çok iyi hissettirebiliyor.

Burada yaşamanın eksi ve artıları neler? 
Gitmek isteyeceğiniz her yere yürüyüş veya 
bisiklet mesafesinde olmanız bu çapta bir dünya 
şehrinde bence bulunmaz kolaylık. Bunun 
dışında saat gibi kusursuz işleyen metroyla iş 
çıkışında on dakikadan kısa bir sürede şehirden 
plaja gidebilmenin lüksü de var. Eksi yönlerine 
gelirsek; söylenmek istemiyorum ama yakla-
şık 11 ay süren kış bazen (neşeli ve rengarenk 
geçen Noel zamanı hariç) insanın sinirlerini alt 
üst edebiliyor.  

Şehrin her mahallesinden bir favori nok-
tanızı söyler misiniz? Vesterbro’da çok iyi 
arkadaşım olan Anh Lé’nin Vietnam restoranı 
LéLé ve Osterbro’daki Le Saint Jacques 
ile Daniel Letz’de yemek yemeyi son derece 
eğlenceli buluyorum. Frederiksberg Have’de 
uzun romantik yürüyüşler yaptıktan sonra Nor-
rebro mahallesinde Ravnsborggade üzerin-
deki antika dükkanları gezmek favorilerimden-
dir. Bunların dışında bizim hemen yakınımızdaki 
Café Victor’da geç akşam yemeği de önerdik-
lerim arasına kesin girmeli.

Elisabeth Lee Dann

Fransız asıllı Danimarkalı Elisabeth Lee Dann, bir noktada uzun süre duramayan insanlar-
dan. İçinde brasserie’si de bulunan, vintage mobilya ve antika hediyelik eşyaların satıldığı 
mağazası Beau Marché’yi açmadan önce dönüşümlü olarak Paris, Kopenhag ve Cenevre’de 

yaşamış. Bu şehirlerde çeşitli mağazalar için antika ve vintage mobilya alımı yaptıktan sonra kendi 
yerine kavuşmak istemiş ve geçen sene Beau Marché ile Kopenhag’a demir atmış. Kopenhag’da 
yoğun olan tasarım, dekorasyon, aydınlık ve geniş mekanlar Lee Dann’in mağazası ve mağazanın 
arkasındaki kafesinde keskin bir biçimde hissediliyor. 
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