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Oplev Amager 
Velkommen til Amager - øen, der forbinder København med resten 

af verden og på samme tid er en lille verden i sig selv. Med mange 

cykelstier i smukke omgivelser, er Amager det perfekte sted at tage 

på en cykeloplevelse. Hop i Øresund på en solskinsdag. Nyd 

udsigten over København fra toppen af forbrændingsanlægget 

CopenHill. Udforsk Amagers store naturområder, byhaver, koloni

haver, gamle boligkvarterer samt ny og innovativ arkitektur - alt 

sammen inden for ganske få kilometer. Amager er smuk, mangfoldig 

og kontrastfuld og blot en cykel bro fra indre København. Alle ruter er 

børnevenlige og de udvalgte oplevelser egner sig til alle aldre. 

Cykeloplevelsesruterne kan cykles som de er, men du kan få flere 

oplevelser på turen ved at supplere med historier fra Know Your 'Bro 

og DACApp. 

God fornøjelse. 
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Know Your ·ero 
Gå på opdagelse i Københavns bro
kvarterer med KnowYour'Bro, som 
byder på digitale oplevelsesruter. 
Gennem tekst, lyd, foto og video bl 
du guidet rundt i historien, kulture· og 
det københavnske hverdagsliv. Stop op 
og få et unikt indblik i de lokales Køben
havn med KnowYour'Bro. 
www.knowyourbro.dk 

DAC App (Dansk Arkitektur Centers APP) 
Download DAC App og få de bedste 
historier bag byens arkitektur - fra de 
små gadehjørner til de store byggerier. 

På cykelturen kan du enten klikke på 
kortet og se highlights i nærheden af dig 
eller sætte appen til "Explore"-mode, 
som automatisk udløser notifikationer, 
når du på cykelruten nærmer dig en af de 
mange arkitektoniske seværdigheder. 

GoGreen Guide 
Gør din cykeltur endnu grønnere med 
bæredygtige pitstops undervejs. 
Download GoGreen Guide og find vej til 
økologiske kaffebarer, gratis vandposter, 
fair fashion og karma-venlige souvenirs. 

·~ I 
! : Arkitekturruten del 2 
0> • 10km/3timer 

i ,' ;f 

.; : F,11 J 
0 I �Ib' 
Q I [ 

C,FM I <u 
. e lers Alle 

Medbring cyklen i offentlig transport 
Du kan have din cykel med i tog, metro 
og havnebusser. 

Du skal som hovedregel købe en cykelbil
let til din cykel. Det er dog gratis at tage 
cyklen med på S-tog og havnebusser. 

Der gælder visse restriktioner i 
myldretiden. 

Naturpark Amager 
På Naturpark Amagers hjemmeside kan 
du finde masser af information om 
oplevelser og ture i det grønne. 
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På tur med de små i familien 

København er en børnevenlig by med mange aktivi
teter og begivenheder, der henvender sig til børn i 
alle aldre. På Amager finder man et væld af aktiviteter 
for børn. Her venter masser af sjove oplevelser på 
øens mange temalegepladser, på de børnevenlige 
strande og i Børnekulturhus Ama'r. Oplevelser til 
dage med både regn og sol. 
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Prags Boulevard og Kvarterhuset 
Kulturhus med borgerservice og bibliotek. 
Lær mere på Know Your 'Bro. 

Sundholm Byhave 
Bløde kaniner at nusse og fritgående høns at fodre. Her er 
drivhuse og plantekasser fyldt med afgrøder og frugt. 
Plantekasserne tilhører både lokale beboere fra området og 
kommunale institutioner. Den fine byhave passes og plejes af 
brugere fra Aktivitetscentret Sundholm. 
Lær mere om dette sted på Know Your 'Bro. 

Remisepark.en/ Bondegården/ UrbanPlanten 
Midt i det store boligområde, Urbanplanen, ligger en 
fantastisk legepark med et væld af aktiviteter for børn. Her 
finder man Bondegården, soppebassin, trampoliner, 
skatepark, legehuse, sandkasser og boldbaner. På Bonde
gården kan man hilse på forskellige dyr, som findes på de 
danske landbrug og børnene kan her få lov til at passe dem. 
Remiseparken er flot nyrenoveret i 2020. 

Børnekulturhuset Ama'r 
Børnekulturhuset er skabt til- og i samarbejde med - børn. Et 
dejligt levende sted med masser af sjove aktiviteter. Det er 
gratis at bruge huset til leg, men nogle af aktiviteterne kræver 
dog brugerbetaling og tilmelding. 
Åbningstider på bornekulturhusamar.kk.dk 

Bredegrund Byggelegeplads 
Her er både en klassisk legeplads, som er åben alle dage, og 
en bemandet byggelegeplads med mange sjove rutsjebaner 
og træhuse at kravle rundt i. 
Åbningstider på kk.dk/legeplads 

Amager Strandpark 
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Uplandsgade 

Her er masser af aktivitet og sjov for alle - også mindre børn. 
Hyg med familien i den lawandede lagune eller hop i vandet 
fra den populære badeanstalt, Helgoland. I weekender og 
ferier er der aktiviteter for børnefamilier i Naturcenter Amager 
Strand. Se mere på naturcenteramagerstrand.dk 
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Lergravsparkens Legeplads 
København har mere end 125 offentlige legepladser. 27 af 
dem er bemandede. Lergravsparkens Legeplads er en af dem, 
og personalet her tager initiativ til både etablering af byhaver 
og kreative workshops. Kom og leg med! 
Åbningstider på kk.dk/legeplads 

CPH Airport\ 
Ama�er 
Strand 

Arkitektur, kunst og livet mellem husene 

Amager er en ø i konstant udvikling. På denne cykelrute kommer du forbi visionær og fantasifuld arkitektur, der 
fokuserer på bæredygtighed og sætter nye standarder for miljøvenligt design. Du finder også mange gamle 
kvarterer med brostensbelagte gader, hemmelige perler og landsbystemning som i de gode gamle dage. 
Denne rute giver dig mulighed for at opdage - eller genopdage - Amagers mange nuancer. 
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Prags Boulevard og Kvarterhuset Jemtelandsgade 
Prags Boulevard er en bypark fri for biltrafik. Følg cykelstien og 
passer Kvarterhuset, et kulturhus med borgerservice og 
bibliotek. Få flere gode historier om dette hyggelige kvarter 
på Know Your 'Bro. 

Sundholm Byhave 
Bløde kaniner at nusse og fritgående høns at fodre. Her er 
drivhuse og plantekasser fyldt med afgrøder og frugt. 
Plantekasserne tilhører både lokale beboere fra området og 
kommunale institutioner. Den fine byhave passes og plejes af 
brugere fra Aktivitetscentret Sundholm. 
Lær mere på Know Your 'Bro • 

Københavns Universitet Amager/ Karen Blixens Plads/ 
Tletgenkollegiet/ DR-Koncerthuset 
Snyd ikke dig selv for spændende arkitektur i dette område. 
Udforsk stedet, mens du lærer mere på Know Your 'Bro. 
Suppler også med DAC App. 

Bellakvarter / Bella Center / Bella Sky 
Distriktet Bellakvarter er både et boligområde og et 
forretningsområde beliggende ved siden af det store 
kong resscenter, Bel la Center. 

Find det nye aktivitetstag på Emma Gads Vej 11, og prøv den 
16 meter lange rutsjebane på vej ned! 

Kay Fiskers Plads 
Her mødes metro, tog og motorvej, et af Nordeuropas største 
shoppingscentre, et innovativt gymnasie og en på mange 
måder vanebrydende folkeskole. Her finder du også Simian, en 
underjordisk kunsthal for samtidskunst, placeret i en tidligere 
cykelkælder. 

Byparken 
Find dit indre barn frem og leg dig gennem Byparken. 

Bella Sky 
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Nokken og Havnestaden 
Havnestaden var førhen et område med tung industri. I dag er 
det et eksklusivt boligområde med egen badestrand -
Strandvigen. Tæt på Havnestaden ligger Haveforeningen 
Nokken med fine selvbyggerhuse og kunstneriske udtryk. Her 
er også sma badebroer med god udsigt over Københavns 
Havn og Sluseholmen. 

Bryggebroen 
Bryggebroen er Københavns første cykelbro. Inden du 
fortsætter lige ud ad cykelstien, kan du lære mere om 
Bryggebroen og Islands Brygge på -.knowyourbro.dk 

Amager Fælled og Ballonparken 
Ballonparken med de karakteristiske røde træhuse ligger i 
udkanten af Amager Fælled. Den nyrestaurerede ballonhan
gar ved siden af er en del af den lokale rideskole. 
Lær mere om disse unikke bygninger og Amager Fælled på 
Know Your 'Bro. 

Stadsgraven 
Her er der udsigt til resterne af Københavns gamle besæt
ningsanlæg, Københavns volde. 
Hør flere historier på Know Your 'Bro. 

Syddyssen 
Cykelstien fører dig gennem en farverig og frodig del af 
Christiania - med Københavns første kolonihaveforening, 
Vennelyst, til den ene side og voldene til den anden. 

Amager Bakke - CopenHill 
Stil cyklen og følg stierne op til toppen af Amager Ressource
center, også kaldet CopenHill og nyd en fantastisk udsigt 
over København, Sverige og Øresundsbroen. Det er også 
muligt at tage elevatoren, hvorfra man kan kigge direkte ind i 
forbrændingsanlæggets indre. 

CopenHill er en af brikkerne i Københavns ambition om at 
blive CO2 neutral i 2025. 

På 2 hjul 

D
COPENHAGEN 

VISITOR SERViCE 

Cykeloplevelser for alle 

•• 
••• 
•• 
••• 

Danmarks 

Erhvervsfremme bestyrelse 
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1.
Ikke �ere 
personer på 
cyklen end 
tilladt

3.
Ræk din arm i vejret for 
at signalere stop. Giv 
tegn, inden du drejer til 
højre eller venstre.

4.
Glem ikke cykellygterne 
e�er solnedgang.

2.
Hold til højre – 
undtagen ved 
overhaling – og 
cykl ikke på 
fortovet. Træk din 
cykel ved 
fodgængerover-
gange.

Pas på dig selv og andre. 
Og nyd cykelturen!

Sikkerhed på cyklen!
København opleves bedst på to hjul og her �nder du 
mere end 375 km cykelstier. Læs venligst følgende 
råd, før du starter dit cykeleventyr.

Cykelslangen

Bynær Natur

Tro det eller lad være, men storslået natur er lige om 
hjørnet. Naturpark Amager ligger blot 15 min. fra 
Københavns centrum. Du kan cykle derud eller tage 
din cykel med i metroen. Naturparken var tidligere et 
militært øvelsesområde, men er i dag et populært 
rekreativt område med oplevelser for alle aldre. Med 
Ørestads bygninger som en futuristisk skyline i 
horisonten, kan man nyde naturen og dyrelivet i 
naturparken. Mange vandrefugle gør holdt her. Besøg 
Naturcenter Amager og deltag i de utallige udendørs-
aktiviteter, gå eller cykl på en af de mange ruter og få 
en dejlig naturoplevelse. Det er også muligt at booke 
shelter til en overnatning under stjernerne.

A

B

C

D

Gemini Residence til Byskoven
Følg Havneringen fra Bryggebroen til Sjællandsbroen. Kør 
dere�er under Sjællandsbroen og jernbanebroen og fortsæt 
lige ud med Avedøreværket i horisonten indtil Byskoven.
(ca. 4,5 km)

Byskoven
Byskoven er skabt i samarbejde mellem lokale og eksperter. 
Her er fokus på biodiversitet, lokale insekter og dyr. Skoven 
indgår som en del af Københavns Kommunes planer om at 
plante 100.000 nye træer i København inden 2025. Man er 
velkommen til at plukke de vilde blomster, samt smage på 
bær og frugter, der gror der. Fra Byskoven skal du følge 
cykelstien over motorvejen ind i birkeskoven og fortsætte ind i 
Amager Naturpark gennem Kalvebod Fælled, indtil du 
kommer til naturlegepladsen, Himmelhøj.

Himmelhøj
Naturlegeplads Himmelhøj stævner ud ved Naturcenter 
Amager som et 50 meter langt skib, Amagerarken, der byder 
op til leg. Husk også at besøge Insektskoven ved siden af. 

Naturcenter Amager
Naturcenter Amager er det perfekte udgangspunkt for 
oplevelser i Naturpark Amager. Her kan du få masser 
af ideer til ture og måder at nyde naturen på. Der er 
borde til picnic, bål til snobrød, toiletter og 
muligheder for at leje cykler. Alle Kløverstierne 
starter herfra.

Læs mere på naturcenteramager.dk  

Tag metroen tilbage til centrum, 
hvis du er træt eller følg ruten på 
dette kort gennem Ørestad 
og Amager Fælled.

Kløverstierne på Kalvebod Fælled

Oplev Amager Naturpark fra en af de 4 
kløverstier, der alle udgår fra en stander i 
Naturcenter Amager.  De 4 ruter er på 
henholdsvis 2,5 km, 5 km, 7,5 km
og 10 km. 

Find mere information på
naturparkamager.dk 
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Scan for digital rutenavigation
Kortet er udviklet i samarbejde med 
projektet Tourism Moves

Dragør
Besøg den charmerende 
gamle �skerby Dragør. 
Udforsk havnefronten, tag 
en svømmetur og nyd 
landsbyens historiske 
centrum med smalle gyder 
og smukke gamle huse.
visitdragoer.dk
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