
Gruppetilbud til Ældre Sagens
Lokalafdelinger
Vær sammen i det bedste selskab 
og få indsigt og udsigt. Til fods eller til vands. 
Inde eller ude

Vidste I, at Dansk Arkitektur Center (DAC) skræddersyr ture til fods og til vands  

til ny arkitektur i København? Måske lige noget for din lokalafdeling i Ældre Sagen?

DACs dygtige guider tager jer med rundt i København, hvor der findes en helt særlig historie eller tematik, hvor nyt møder 

gammelt eller hvor infrastrukturen måske har været det afgørende greb i udviklingen af byen.

For DAC er oplevelse og viden to sider af samme sag. Vi er vilde med at fortælle om byen, og dens arkitektur, og alle DACs 
guider har en baggrund indenfor arkitektur og design, hvor de studerer samtidig med jobbet som guide. Derfor kan vi love 
en oplevelse i øjenhøjde, der vil berige, oplyse og inspirere.

Booker man en gruppetur, sikrer man samtidig gratis entré til DAC på dagen for turen. Derfor anbefaler vi, at I også giver jer 
tid til at besøge vores aktuelle udstillinger og tager et kig fra Caféens tagterrasse med byens smukkeste udsigt ud over 
havnen.

Alle ture begynder og slutter i DAC i BLOX i København 
Lad os sammen tilrettelægge den tur, der passer ind i jeres lokale aktivitetskalender. Vi går i et stille og roligt tempo. 



Hvordan booker I  jeres   egen guidede gruppetur?
1. Klik jer ind her: dac.dk/da/book-gruppetur
2. I udfylder bookingformularen med flest mulige informationer og ønsker for jeres tur. dac.dk/guidede-ture/gruppeture
3. Hvis ikke I kan finde din ønskede tur på listen, så skræddersyr vi turen til dig. Skriv i formularen under andet byområde, 

hvor I gerne vil hen, og vi vender tilbage til jer med mulighederne.

4. Tilføj Ældre Sagen i nederste rubrik i bestillingsformularen
5. Vores bookingmedarbejder vender tilbage til jer hurtigst muligt.

Ved spørgsmål, kontakt os på  tourbooking@dac.dk eller telefon: 2096 9342

Særlig priser gældende for Ældre Sagens Lokalafdelinger i 2021

Gåtur eller omvisning inklusiv entre til Dansk Arkitektur Center 

Kr. 144,00 per person inkl. moms  (minimum 20 deltagere)
Er I flere end 25 deltagere tag kontakt til os på tourbooking@dac.dk eller 20 96 93 42

Havnetur
1 time 

Kr. 7.000 inkl. moms
En bådfart i Københavns havn med DAC-guide for en gruppe på op til 149 personer. Prisen inkluderer adgang til DACs aktuelle udstilling.

Vi har samlet forslag til gruppeture herunder: 

Dansk arkitektur i verdensklasse
2 timers gåtur

Dansk arkitektur og design er kendt i hele verden. Men hvad er den danske 
arkitektur kendt for, og hvorfra stammer vores stærke traditioner for 
gennemtænkte arkitektoniske detaljer, æstetisk design og holistisk 
byplanlægning?
Turen går fra DAC til DAC, hvor vi kommer forbi Christiansborg, 
Nationalbanken og  fortsætter over til Christianshavns Torv for at høre lidt 
om byplanlægningens  frontrunner, Christian IV.



Ny dansk arkitektur
2 timers gåtur

Elsker I København og vil I være opdateret på den seneste byudvikling? På denne tur går 

vi en tur rundt om Københavns inderhavn. Vi ser på nye og kommende bygninger. På 

gåturen stopper vi op ved steder og byggerier, der påvirker byrummet og menneskers 

hverdag. Hvordan er det for eksempel med Søren Kierkegaards Plads ved Den Sorte 

Diamant? Sker der snart noget nyt? Hvordan fungerer det i praksis for de tusindvis, der 

dagligt krydser Inderhavnsbroen?

ArkitekTUR for familier 
1 times gåtur

Tag familiens yngste i hånden,  og gå en lille tur i området omkring DAC og BLOX med en 

af DACs dygtige undervisere. Før og efter turen, er der gratis adgang til DAC, hvor I 

enten kan benytte jer af vores mange tilbud til børn og familier, eller slappe af i Caféen 

med lidt lækkert.

Arkitektur er her, der  og alle vegne. Det er vejene, vi går på, husene vi bor i og lege- 

pladsen, hvor vi gynger. 

Området lige omkring Dansk Arkitektur Center er fantastisk, fordi det rummer alt fra  

nye bygninger, gamle huse, store asfaltveje, smalle brostensgader og bindingsværks- 

huse til slotte, haver, pladser, broer, kanaler, mursten og beton. Vi tager på opdagelse og 

undersøger, hvorfor husene ser forskellige ud. Hvad er det for historier, husene kan 

fortælle? Kan man se på et hus, hvem der bor der? Hvor finder vi spor fra gamle dage? 

Hvorfor er så mange huse bygget af mursten? Kan huse føles forskelligt? Måske 

opdager I nye sider af byens rum? 

Københavns Havn er 
københavnerhistorie, når det er bedst
Varighed: 1 time

Havnen er omdrejningspunktet for en stor del af 

den udvikling som hele byen har  nydt godt af de 

seneste 30 år. At få den historie fortalt fra 

vandsiden er en helt særlig oplevelse.

Der er næsten ikke et sted i havnen som ikke 

rummer en transformation, en nyskabelse, en 

gendannelse eller en bevaring, der udspringer af de 

seneste 30 års udvikling. Københavns Havn 

strækker sig over 42 km havnekaj – 42 kilometer 

med boliger, kultur-institutioner, caféer, cykelstier, 

kontorbyggerier, havnebade, scener og 

promenadedæk. Københavns Havn er byens nye blå 

park.

Ved booking aftales om turen går mod nord eller 

mod syd



Dansk Arkitektur Center er en international kulturattraktion, der formidler  

arkitektur og design. Vi er konstitueret som en fond med et finansielt grundlag i  

et offentligt-privat partnerskab mellem Realdania og staten. Staten er 

repræsenteret ved Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Indenrigs- og 

Boligministeriet.

Besøg os i DAC. Vi viser altid gerne rundt
Året rundt har vi skiftende udstillinger i DAC. BLOX er et stort hus, og DAC udgør hjertet i bygningen med udstillinger og arrangementer 

for børn og voksne.

Inspiration og information om de aktuelle udstillinger her: dac.dk/udstillinger

En omvisning i DAC udstillinger tager typisk en time.

Er I mere interesseret i selve bygningen, så tilbyder vi også en tur rundt med fokus på byggeriet af BLOX. 

Vi vil gøre vores bedste for at tilpasse en rundvisning jeres kalender.  

Kombiner jeres besøg i DAC med en forfriskning i DACs Café, og hvis vejrguderne tillader det, så slå jer ned på tagterrassen, hvor 

udsigten ikke kan beskrives – den skal opleves. 

VELKOMMEN I DAC




