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Kære gæst!

Velkommen til Køge. Her kan du slentre en tur
i de gamle stræder, besøge de hyggelige butikker,
gå på oplevelse i vores mange, små og snirklede
gårde og spise en dejlig frokost på en af vores
hyggelige restauranter. På samme tur kan du
opleve vores helt nye butiksområde, Strædet,
som ligger lige ved stationen og tæt på Køges
nye biograf.

Du kan opleve det helt særlige miljø på Køge
Marina, eller gå en tur ved Søndre Havn, hvor
du, hvis du fortsætter mod syd, vil kunne opleve,
at vi er i fuld gang med at skabe et nyt rekreativt
boligområde. Det betyder også, at Køge åbner
sig mod vandet, og at byen bliver bundet sammen
på nye måder.

Naturoplevelser er der masser af i Køge. Tag
badetøjet med, og hop en tur i bølgen ved en af
vores dejlige strande. Eller dyk ned i historien og
besøg f.eks. Køges Borgring, som blev opdaget
i 2014.

Køge er en gammel middelalderby med masser af
overraskelser og ting at tage sig til. Hop ud i dem
og ﬁnd andre gode bud på vandreture aktiviteter
for børn og voksne på visitkoege.dk
Hav en dejlig ferie!
Marie Stærke, A
Borgmester
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Når nettet ikke slår til
Nu om dage kan man planlægge sin ferie via
brochurer og internettet, booke sin overnatning,
og planlægge, hvad man vil se og opleve.
Alligevel vil mange mennesker gerne have lidt
ekstra information eller spørge ind til oplevelsen
eller overnatningsstedet, så man er sikker på, at
det man får, svarer til det, man ønsker.
Hos VisitKøge lægger vi vægt på den personlige
betjening og hjælp til, at du og din familie får den
bedst mulige oplevelse, mens I er her.

VisitKøge - en del af Connect Køge
Vestergade 1
4600 Køge
69 15 61 70
visitkoege@connectkoege.dk
visitkoege.dk

Åbningstider
hos VisitKøge
mandag-fredag
lørdag

juli-august:
mandag-fredag
lørdag

GAVEKORT
KØGE

Gratis
Wi-Fi hos
VisitKøge

10.00-16.00
10.00-13.00
09.30-16.00
10.00-13.00
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Velkommen til

Danmarks mest
servicemindede

handelsby

Køge er en af Danmarks ældste købstæder, og kan
dateres helt tilbage til år 1288.
Med sine brostensbelagte handelsgader, gamle
bindingsværkshuse, hyggelige små gårdmiljøer og
Danmarks største torv i provinsen – med torvedage
hver onsdag og lørdag, vil Køge uden tvivl give dig
en totaloplevelse som emmer af historie.

Byens handelsliv repræsenterer et hav af spændende
forretninger. Her ﬁnder du alt fra specialbutikker til
større kæder. Og på Køge Marina og Køge Havn
ﬁnder du nogle af byens bedste restauranter.
Alle har tilfælles at yde Danmarks bedste service.
Køge er nemlig kåret til Danmarks mest servicemindede handelsby 2018-2020.
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Det gamle
Køge

Køge ligger centralt placeret ved Køge
Bugt og er omgivet af smuk skov og
natur. Den smukke, gamle by, landsbyerne
med de historiske herregårdslandskaber
og kysten med de hvide sandstrande
byder på mange spændende oplevelser
for både store og små.

Kjøge Mini-By
Skal hele familien opleve byen på en sjov måde, er Kjøge
Mini-By et besøg værd. Her kan I se en næsten komplet
model af bymidten, som den så ud i 1865. Alle husene er
formindsket til en tiendedel af deres oprindelige størrelse. Det giver en sjov fornemmelse og et godt overblik
over den gamle købstad. I minibyen kan I også se, hvordan de gamle huse bygges, og hvordan mursten og tegl
produceres.

Sct. Nicolai Kirke
Køge Kirke - Sct. Nicolai Kirke – er opkaldt efter skytsenglen for købmændene og sømændene. Det gjorde
man for at sikre hans beskyttelse af de erhverv, der
historisk set har været de vigtigste for byen. Kirkens tårn
kan ses over Køges tage og måler 43 meter. I sommerferien er kirketårnet åbent for besøg. Kirken rummer foruden tårnet religiøse fortællinger og mange elementer
fra byens historie, som bl.a. kan ses i den fantastiske
altertavle og gravene i gulvet.
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OKNygaard

KØS – museum for kunst i det oﬀentlige rum
KØS er et af verdens eneste museer for kunst i det
oﬀentlige rum og ligger i centrum af Køge. Omdrejningspunktet for udstillingerne på KØS er de helt særlige
udfordringer og muligheder, som kunsten møder i det
oﬀentlige rum. I 2001 anskaﬀede KØS billedkunstner
Bjørn Nørgaards 1:1 kartoner til Dronning Margrethe II´s
gobeliner. De imponerende kartoner kan opleves i
Gobelinsalen. KØS byder også på mange andre spændende udstillinger om kunst i det oﬀentlige rum, som du
kan læse meget mere om på koes.dk.
Vandretur - Tråden
Køge er en by i rivende udvikling. På Søndre Havn har
man som et led i processen placeret en rute som en
rød tråd gennem det gamle industriområde under overskriften ”Tråden”. Du kan følge ruten ved hjælp af de
18 opsatte steler, hvor du her kan læse, hvad der er foregået på stedet i ”gamle dage”, og hvad der kommer til
at ske i fremtiden. Ruten starter ved KØS.
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Foto: Lars Schmidt/Køge Kyst

Vikingborgen ved Køge
Vikingeborgen er en arkæologisk udgravning, og sammen med familien kan du gå på opdagelse i vikingernes
verden. I Borgrings velkomstcenter er der udstillet
sjældne fund fra vikingetiden, og fra den seks meter høje
udsigtsplatform kan du se ned på det, der engang var
vikingeborgen Borgring. Den skjulte ringborg er iscenesat, så du kan fornemme dens enorme størrelse.

VisitKøge guider dig videre
Du kan holde dig online orienteret om begivenheder
og områdets seværdigheder via VisitKøges hjemmeside.
Mangler du WIFI, er du er velkommen til at besøge
VisitKøge på Vestergade 1, hvor du kan få gratis WIFI,
eller du kan tage på internetcafé på Køge Bibliotek i
Kirkestræde.
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Køge Kirke
- Sct. Nicolai

En smuk bykirke, opført i 1324,
med mange kulturelle og historisk
interessante elementer. Vejkirken
står så vidt muligt åben mandag
12.00-16.00, tirs-fredag 10.00-16.00
og søndag 12.00-16.00.
Se de aktuelle arrangementer på
hjemmesiden.

Køge Kirke
Kirkestræde 26,
4600 Køge

56 65 02 46
koegekirke.dk
koege.sogn@km.dk

Galleri Nørregade

Lille charmerende sted, fyldt med kunst og kunsthåndværk.
Her ﬁnder du billedkunst, keramik, glaskunst, smykker,
tørklæder & tasker. Åbent hver lørdag kl. 11.00-15.00.
Galleri Nørregade
Nørregade 8
4600 Køge

27 58 86 90
birgit@braender.com
birgitbraender.dk

Oplev Danmark
under 1. Verdenskrig

Rejs 100 år tilbage i tiden, hvor verdenskrigen raser
rundt om Danmark. Her kan hele familien gå på
opdagelse i de mange overraskende historier om
en tid, hvor Danmark er på kanten af krig.
Gratis introduktion hver dag kl. 12.

Mosede Fort
Mosede Strandvej 87A,
2670 Greve

I

43 40 40 36
mosedefort.dk
mosedefort@greve.dk
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Se inspirerende
udstillinger, der
bringer dig nye
steder hen.

Deltag i
arrangementer som
fællesspisning,
performances og
workshops.
Nyd en kaffe fra
cafeen på vores
solrige og
kunstfulde
forplads.

Oplev hvordan
kunst i offentlige
rum kan udfordre
og berige
samfundet.
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Nørregade
29
4600 Køge

56 67 60 20
www.koes.dk

Tirs-søn:
11-17
Man: lukket

Foto af KØS og Estate of Gordon Matta-Clark og David Zwirner Gallery

Kjøge Mini-By

Kjøge Mini-By

Kjøge Mini-By er en historisk korrekt model af Køge by
anno 1865 i størrelsesforholdet 1:10. De færdige bygninger er udstillet i det smukke område, hvor Kjøge byplan
er udlagt. Byen består nu af ca. 650 huse samt den imponerende kirke, og i havnen ligger der 3 tidstypiske skibe.
I alt vil Kjøge Mini-By komme til at bestå af ca. 1075
enheder.
Der er også publikumsadgang til alle værkstederne, hvor
husene og skibene bygges.
Billetpriser:

Voksne 50 kr.
Børn, 5-15 år, 10 kr.
Vi modtager betalingskort
Åbningstider: 4. - 13. april (påske)
1. maj – 30. september
10. – 18. oktober (efterårsferie)
Alle dage kl. 10.00-16.00
Sommerfest 8. – 9. august.

Rundvisning med guide:
Min. 10-20 betalende personer. 200 kr. pr. guide.
Skal bestilles forud. Rundvisninger kan aftales såvel i
som udenfor åbningstider på tlf. 5663 6218 eller bestilles
på guide@koegeminiby.dk.
Vi har café, hvor der kan købes kaﬀe/te, kager, øl, vin,
sodavand og is.

Ved besøg af større selskaber, der ønsker kaﬀe/
smørrebrød m.v. skal bestilling ske senest 10 dage før.
Madkurve kan medbringes. Vi har borde og bænke
udendørs.

Kjøge Mini-By
Strandvejen 101
4600 Køge

56 63 62 18
koegeminiby.dk
mail@koegeminiby.dk

Denne annonce er sponseret af:
Danske Bank Brogade 3, 4600 Køge
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Mellem
fortid & nutid

Køge er en gammel middelalderby med
mange spændende historiske oplevelser, som du kan gå på opdagelse i både
på egen hånd eller med en guide.

Bymidten
Det, som overrasker førstegangsbesøgende mest, er
Køges smukke, velbevarede bymidte med dens lange
rækker af huse fra renæssancen og en byplan fra middelalderen. Så tag familien under armen, og gå en tur i
renæssancebyen på egen hånd, men besøg også Køges
nye bydel, hvor historien i høj grad smelter sammen med
nutiden. Du kan hente en gratis byvandringsguide, som
kan fortælle om den gamle købstad, der er grundlagt i
1288 af Kong Erik Menved.
Vil I på en større tur, hvor I får fortalt byens spændende
historie, kan I bestille en turguide. Her vil guiden fortælle
om hekseprocessen Kjøge Huskors, vise jer de smukke
velbevarede 1600-tals huse og udvalgte kældre fra
middelalderen og ikke mindst, hvor nogle af scenerne
fra Matador blev optaget. I kan bestille en turguide hos
VisitKøge.
Vikingborgen ved Køge
Vest for Køge ligger vikingeborgen Borgring. Borgen
blev fundet i august 2014, og udgravningen har fastslået,
at der er tale om en ringborg ligesom Trelleborg ved
Slagelse og Fyrkat ved Hobro. Se omtale af Borgring på
s. 48 - 49.
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Køge Museum

Køge Museum
På Køge Museum kan du opleve den dramatiske og
rørende historie om de to unge krudtbrødre, Pelle og
Jens, der sammen med 600 andre døde ombord på
krigsskibet, Dannebroge, da det sprang i luften i 1710.
Ved brug af billeder, lyd, computere og tablets kommer
du helt tæt på de dramatiske begivenheder, som er
foregået i bugten ud for Køge.
Lundekrog Landbomuseum
På Lundekrog Landbomuseum kan både store og
små få en tur tilbage i tiden og opleve, hvordan livet på
landet var for vores bedsteforældre og oldeforældre.
Udstillingen viser, hvordan en stor samling redskaber
blev brugt i arbejdet med jorden og i husholdningen
i en fortid, som egentlig ikke ligger så langt tilbage,
men som moderne børn kan have svært ved forestille
sig, har været virkelighed.
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KRUDT, KRANIER
OG KÆRLIGHED

- Besøg Køge Museum, og få en oplevelse,
du aldrig glemmer.
Mød de to unge krudtbrødre Pelle og Jens, der sammen med 600
andre døde om bord på krigsskibet Dannebroge, da det sprang i
luften i 1710. Og tag på en digitalt guidet tour tilbage i tiden, hvor du
kan opleve alt fra brudekjoler over vikingetiden til gravritualer i
jægerstenalderen. Nyd en pause i vores skønne gårdhave, hvor
ungerne kan erobre det forliste legeskib.

Køge Museum
Nørregade 4, 4600 Køge
www.koegemuseum.dk

– en uge med GRATIS
musik og temadage
koegefestuge.dk

Køge Festuges temadage:

•
•
•
•

Antik- og Kræmmermarked
Børnedagen
Stevnsdagen
Senior- og handicapdagen

Uge

35

• Campus+
- en læringsfestival
for elever og studerende
• Bilernes dag

Hvert år i uge 35 opstår der en helt særlig stemning i Køge by, hvor gaderne fyldes af lyden
af musik og glade børn og voksne. For i denne uge er der Køge Festuge – Køges årlige
musikfestival, hvor der hver dag afholdes arrangementer, og hvor landets bedste kunstnere
optræder på det hyggelige Køge Torv. Med et program som byder temadage med tilhørende oplevelser og små og store musiknavne for hele familien, er Køge Festuge Danmarks
største, gratis festival.
Om Køge Festuge:
Festugen modtager ca. 100.000 gæster • Der er flere end 50 arrangementer fordelt på syv dage • Køge Festuge blev afholdt for
første gang i 2005 og har i alle årene kørt på frivillig basis • De frivillige består af 13 bestyrelsesmedlemmer, bekendte til bestyrelsen og
12-15 foreninger, og tilsammen udgør de en arbejdsstyrke på ca. 670 personer • Overskuddet fra Køge Festuge går ubeskåret til foreningerne • Køge Festuge er en gratis fest for alle. Det er festugens partnere og sponsorer, der betaler for festen hele ugen.
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LANDBOMUSEET
LUNDEKROG

Landbomuseet

Landbomuseet Lundekrog har spændende udstillinger
af husholdnings-, landbrugs- og håndværksredskaber fra
perioden 1840-1950.
Vi har også
åbent den
Særudstillinger 2020
14. og 15.
- Beklædning
oktober
(onsdag og torsdag
- Mål og vægt
i efterårsferien)

Åbningstider:
Maj, juni og sept.: søn- og helligdage fra kl. 11.00-17.00
Juli-aug.: ons. til søn. kl. 11.00-17.00.
Grupper efter aftale fra 1. maj til 15. oktober.
Entre: Voksne kr. 50,Børn kr. 20,-

Landbomuseet Lundekrog
Ejbyvej 32,
4623 Lille Skensved

56 82 00 54
lundekrog.net
museum@lundekrog.dk

Køges talende skraldespande

Køge skal være mere ren og mere smuk.
Med kampagnen ”Køge – en ren fornøjelse” sætter
vi fokus på forskønnelse og henkastet aﬀald og gør
dermed en ekstra indsats for at få en smukkere by.

Ih, hvor
er du sød.
Tak!
Fordi vi alle elsker en ren by
16

I Køge er der
Torvedag

Hver
onsdag og
lørdag fra
kl. 8-15

Torvet i Køge
På torvet og i de små gader op til ligger specialbutikker,
restauranter, ølstuer og caféer side om side. På byens
torv er der i sommerhalvåret udendørs servering, så her
er der god mulighed for at sidde og opleve byens hyggelige stemning over en forfriskning.
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Spis,
drik
& shop
Hvis du mener, at det gode måltid
er en central del af ferien, går du ikke
forgæves i Køge. Hvad enten du ønsker
at kokkerere på egen hånd eller søger
den gode, gastronomiske oplevelse, så
ﬁnder du i Køge og i området omkring
Køge et godt udvalg af både
specialbutikker og restauranter.

Køge Havn og Køge Marina
Ved Køge Havn og Køge Marina ligger restauranterne
side om side, og her er noget for en hver smag.
For eksempel kan du spise dig mæt i gourmetretter fra
Italien, lækre ﬁskeretter, smagfuld sushi, store burger
og de gode traditionelle danske retter.
Borup/Dyndet
Dyndet ved Borup er et smukt moseområde med et
rigt plante- og dyreliv og ligger ca. 17 km vest for Køge.
Her ﬁnder du et hyggeligt traktørsted og en lækker
specialvarebutik.
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Slå vejen forbi
Køge’s mange gårde

Velkommen til

Sanne’s Desserter

Vi bager vores kager med økologisk mel, sukker, smør
og æg, for os er det vigtigt at kvaliteten giver en god
oplevelse og resultatet er smag bart. Alle vores
desserter, kager og is kan nydes i vores lille hyggelige
café eller ”TO GO”. Vi har økologisk kaﬀe, te og kakao.
Sanne’s Desserter
Torvet 19 M. CF’s Gård,
4600 Køge

23 61 84 22
sannesdesserter@youmail.dk

Åstrædes Ostehus

Ostehuset er fyldt med byens største udvalg i lækre
danske og udenlandske oste samt mange andre kulinariske
specialiteter: Spanske og italienske skinker, mange forskellige oliven og de gode pølser fra Slagter Munch i Skagen,
Special øl samt vine fra Italien og Tyskland.
Åstrædes Ostehus
Torvet 13,
4600 Køge
56 66 20 57
ostehus.dk
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Priserne kan være ændrede.

Velkommen til CAFÉ VANILLA i hjertet af Køge

Ibsens pub & vinbar

Køges mindste pub beliggende i det gamle havnehus fra 1636. Stort udvalg i fadøl, vin og cocktails.
I sommer halvåret livemusik på havnefronten hver
lørdag fra kl. 14.00.
Ibsens pub & vinbar
Havnen 29,
4600 Køge

23 43 39 33
ibsens.net
henrik@ibsens.net

HJ belysning

Gå på opdagelse i vores 500 m2 store specialforretning.
Her ﬁnder du et bredt udvalg af designerlamper, anden
spændende kvalitetsbelysning og brugskunst. Bl.a. Fritz
Hansen, &Tradition, Pandul, Le Klint og Louis Poulsen.

Kaffekælderen

Kaﬀekælderen ligger på bredden af Køge Å. Her kan
man nyde mange dejlige former for kaﬀe og te foruden
belgisk chokolade. Alt brygget med stor omhu af vore
professionelle baristaer. Hvad enten du ønsker en
forfriskende kop te, iskaﬀe eller en let frokost, kan du
være sikker på, at Kaﬀekælderen har noget, du kan lide.
I vores hyggelige lille café ﬁnder du et stort udvalg af
førsteklasses bagværk – hjemmebagte kager og brød
fremstillet af de allerbedste råvarer. Kom selv ind og se
- du ﬁnder os enten sammen med gæsterne, i kælderen,
dagligstuen eller måske i haven.

Kaﬀekælderen
Brogade 26,
4600 Køge
22

61 71 22 86
kaﬀekaelderen.dk

HJ Belysning
Høgevej 5,
4600 Køge

56 65 13 50
lyspunkt.dk

Gratis Wi-Fi
hos VisitKøge

– har du brug for at gå på nettet,
ﬁnder du et hotspot hos VisitKøge.
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I hjertet af Køge finder du Café Vivaldi, caféen ligger midt på tor
torvet.
torvett.
I caféen er der lagt vægt på lyse og hyggelige omgivelser
omgivelser,, hvor du
virkelig føler dig hjemme.
Kig ind og nyd en god kop kaffe, læs dagens avis eller få stillet di
din
n
sult, alt imens du nyder udsigten over Køges T
orv. Når vejret tillader
Torv.
der
det, er det muligt at sidde ude. Vi har 17
0 solrige pladser på tor
vett.
170
torvet.

EN CAFÉ MED GOD SMAG
Vi tilbyder blandt andet, god kaffe, dejlig brunch, lækre sandwiches og go’e bøffer
bøffer.
bøff
råvarer,, for os er det
Mad og drikke på Café Vivaldi er altid fremstillet af de bedste råvarer
vigtigt at kvaliteten går hånd i hånd med en go’ oplevelse.
Sammensætningen
af menukortet gør at de fleste kkan
an fi
finde
det
de
har
S
Sammensætninge
nde llige
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et d
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ar llyst
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aftale eller skal sulten stilles
stille
Err d
du
byens
bedste
edste brunch, en hyggelig frokost-aftale
med et ordentligt
ord
aftens måltid, så er Café Vivaldi altid et godt valg.

Torvet
T
orvet 30 · 4600 Køge
56 63
3 53 66 · cafevivaldi.dk · facebook.com/vivaldikoege
om/vivaldikoe
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Christians Minde

Hyggelig og stemningsfuld restaurant med lækkert
dansk/kinesisk køkken, midt i det gamle Køge.
Selve huset er fra ca. 1850.
Traditionelt dansk smørrebrød til frokost - stort
a la carte udvalg.

3 retters menuer. Selskabsmenuer, også mad ud af huset.
Vi har også udendørs servering i hyggelig gårdhave, og
levende musik om sommeren.
Christians Minde
Brogade 7, i gården,
4600 Køge

56 63 68 56
chr-minde.dk

Hugo’s Kælder

Restaureret middelalderkælder fra år 1300 med velbevarede gulve og munkestensmure. Spændende
miljø med spor efter købmandsfamilien fra år 1592.
Specialister i øl fra alverdens lande (mere end 200
forskellige øl fra hele verden og 20 fadølshaner). Hugo’s
Kælder er tildelt Ølmærke fra De Danske Ølentusiaster.
Stedet man mødes i Køge!
Mandag til fredag mellem kl. 13 - 18 kan der købes en
Club sandwich samt en øl, vand eller 1 glas vin for kr. 95,Sommerjazz i gården hver lørdag mellem kl. 12 - 15 fra
maj til august. I vinterhalvåret har vi hver torsdag live
musik i kælderen fra kl. 20. Hold øje med vores hjemmeside for kommende arrangementer.
24

Hold dit næste arrangement hos os
Vi afholder ﬁrma-, familie- og foreningsarrangementer
for op til 70 personer, med blandt andet øl-smagning.
Mulighed for bestilling af mad i forbindelse med
gruppebesøg.

Hugo’s Kælder
Brogade 19, i gården,
4600 Køge

56 65 58 50
hugos.dk

ribhouse.dk

Cups`n Cones

Er du til ægte cafe hygge, lækre desserter og sandwich,
så slå vejen forbi Cups`n Cones midt på Køge torv.
Cups`n Cones
Torvet 12,
4600 Køge

Cups`n Cones meget mere
end ”bare” desserter
info@cupsncones.dk

SPARERIBS

Vi serverer byens bedste spareribs fra grill - også til frokost. Værsgo og spis!

FROKOST- ELLER AFTENRIBS..!
DE ER LIGE GODE HVER GANG VELKOMMEN PÅ RIB HOUSE
Frokost pris

109,Aft

e

14 n pris
9,-

BESTIL BORD HOS: RIB HOUSE KØGE, HAVNEN 27 -TLF: 52 10 52 52

Malerklemmen

Idyllisk traktørsted fra 1752 i maleriske omgivelser omgivet
af skov og søer. Serverer dansk mad i hyggelige omgivelser.
Frokost, middag, selskaber. Speciale: Hjemmelavede æbleskiver. For åbningstider, ring og hør.
Malerklemmen
Ved Kildepladsen 4, Dyndet,
4140 Borup
25 85 05 36
malerklemmen.dk
info@malerklemmen.dk

Souvenir salg hos VisitKøge
Kom ind og
besøg VisitKøge.
Vi har et stort
udvalg af diverse
souvenir.
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Jenners Dockside

på Køge havn - Køges svar på Nyhavn

Især kendt for frokost anretninger med stort udvalg
af sild, friske røgvarer og andre lækkerier.
Tilbyder en blanding af klassisk Dansk mad, ﬁsk og
steak til middag.
Jenners Dockside
Havnen 21,
4600 Køge

Åbningstider:
mandag til lørdag: kl. 11.00 - 22.00
søndag:
kl. 11.00 - 16.00
43 69 93 39 (tast 2)
jenners-dockside.dk
kontakt@jenners-dockside.dk

STRÆDET KØGE
er dit udendørs shoppingcenter
midt i Køge centrum.

Vi har åbent
alle hverdage
kl. 10 - 19 og
lørdag /søndag
kl. 10 - 16

Her er shopping og gode oplevelser for hele familien.
I Strædet finder du mange butikker med kendte brands,
fitnesscenter, en stor biograf med hele seks sale og flere
dagligvarebutikker. Hvis sulten melder sig undervejs, tilbyder
Strædets caféer og restauranter alt fra velsmagende saftige
burgere, til en friskbrygget duftende kop kaffe.

Rådhusstræde, 4600 Køge
w w w. s t r a e d e t ko g e . d k /

Wellness

Glem tiden, slap af og bliv forkælet

Har du brug afslapning og ro oven på en dejlig dag fuld af
spændende og sjove oplevelser, har Køge en række skønne
wellnessoplevelser at vælge imellem. Her kan du få eksklusive
behandlinger fra top til tå, som giver ro og velvære.
En af Køges behandlingssteder ﬁnder du i Køge centrum Kapellangaarden Spa & Wellness. Et unikt behandlingssted
hvor du kan nyde behandlinger i fordybende ro i en middelalderkælder fra 1300-tallet, i Dronning Margrethe d. 1.'s regeringstid.
Kælderen er gennemrenoveret med de originale munkesten og
man mærker virkelig historiens vingesus.
Med en wellnessoplevelse får du en velfortjent pause, hvor det
kun handler om dig, og hvor du bagefter vil føle dig som et nyt
menneske fyldt med fornyet energi - klar igen til at besøge alle
Køge-områdets herligheder.
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VELKOMMEN TIL SKØNNE OPLEVELSER
I uNIKKE OMGIVELSER!
Lad vores team af dygtige behandlere forkæle dig,
nyd parbehandlinger eller tag en venindedag i vores spa-område.
Vi skræddersyr gerne den helt rigtige oplevelse.

KAPELLANGAARDEN

– Spa & Wellness

Kapellangaarden Spa & Wellness er et unikt behandlingssted i Køge centrum. Her kan du nyde vores behandlinger i fordybende ro i en gennemrenoveret
middelalderkælder fra 1300-tallet. Vores spa-område
med boblebad, dampbad, infrarød sauna, brus og liggestole beﬁnder sig i en separat afdeling. Når I booker et
spa-ophold hos os, har I derfor hele spa-området for
jer selv.
I en anden del af kælderen, har vi 3 behandlerrum samt
et lounge-område, hvor man efter behandling kan
slappe af og få et glas vand, kaﬀe eller the.

I stue-etagen har vi vores reception med siddepladser,
toilet samt omklædningsrum til hhv. damer og herrer,
begge med aﬂåste skabe og brus. Vi har badekåber/kiminoer, ”futter” samt håndklæder, så alt hvad du skal medbringe er dit gode humør og evt. badetøj, hvis du skal
i spa.

ÅBNINGSTIDER
Mandag
Tirsdag & Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
1. Søndag i md.
Andre søndage

11.00 - 16.00
09.00- 18.00
12.00 - 20.00
09.00- 17.00
11.00 - 17.00
10.00 - 16.00
Efter aftale

ØNSKER Du AT BESØGE OS?
FIND OS HER
Kapellangaarden
Kirkestræde 23
4600 Køge

93 92 46 00
kapellangaarden.dk
info@kapellangaarden.dk
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Outdoor

Rundt om i Køge ﬁnder du hav, strand
og skov indenfor korte afstande. Så er
du til svømning, dykning, sejlads eller
løb i inspirerende omgivelser, har du
det hele lige ved hånden.

Cykling
Køge er centrum for store årlige cykelløb som for eksempel Tøserunden, Sjælland Rundt og Sjælland på Tværs,
men det er nu ikke nødvendigt at deltage i et løb for at
få fart under hjulene. I Køge og omegn ﬁndes der rigtig
mange gode cykelruter, og hos VisitKøge kan du hente
gratis kort over området. Du kan få udleveret et cykelhæfte, hvor der er indtegnet 8 ruter af forskellige længder og kort over Køge Å stien. Køge Å stien er en 22 km
lang cykel- og vandresti, der følger Køge Å og Ås.
Løbe- og traveture
Køge Ås ligger lige vest fra Køge bymidte, og er med
dens stier rig på muligheder for gode gå– og cykelture.
På vej ind i Åsen passeres Gl. Kjøgegård. Herfra kan du
vælge imellem ﬂere stier. En af stierne fører forbi Claras
Kirkegård, hvor N.F.S. Grundtvig ligger begravet.
På Åsen er der anlagt en 22 km lang vandre- og cykelsti,
som følger Køge Å fra Køge til badesøen ved Humleore
og videre til Borup Station.

Vand og vind
Et besøg i Køge er også et besøg på dejlige strande og
strandarealer på Nordstranden, der ligger i forbindelse
med Køge Marina og på Søndre Strand, som ligger tæt
på byens campingplads. De mange strande byder på friske dukkerter, og hvis vinden er til det, egner strandene
sig også til wind- og kitesurfere. På Køge Marina har du
mulighed for at hoppe i byens havnebad.
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Spændende
naturoplevelser
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Køge er omkranset af smuk natur og
dejlige strande, så mulighed for skønne
naturoplevelser under dit besøg i Køge
er mange.
Dyndet ved Borup
Smukt moseområde med badesø - et yndet udﬂugtsmål,
beliggende ca. 17 km vest for Køge. Fantastisk udsigt fra
højderyggen, som omkranser badesøen.

Kimmerslev Sø
Smuk sø i naturskønt område. Søen omkranses af en
hjertesti. Nær ved ligger Kimmerslev Vandmølle, en af
Danmarks ældste middelaldervandmøller. Der kan bades
og ﬁskes i søen (ﬁskekort købes på Borup Bibliotek).

Køge Å-sti
En 22 km lang cykel- og vandresti. Den grusbelagte sti
starter på Køge Ås og følger Køge Å vestpå til Humleore
og videre frem til Borup Station. En del af strækningen
er handicapvenlig.

Køge Ås
Byens foretrukne rekreative område, beliggende kun ca.
700 m fra Køge Torv. En tur på de høje bakker og stejle
skrænter er særdeles anbefalelsesværdig. Højeste punkt
er 24 meter over havet.

Tangmoseskoven
En hyggelig lille skov på Køge Marina med poster til
orienteringsløb (ﬁndveji.dk). Besøg også udsigtspunktet
Havhøj med et enestående kig ud over marinaen og til
Køge By. Et oplagt sted at holde pause på cykelturen.

Cykelforslag i Køge
Ferieaktiviteten kan bestå i en cykeltur gennem
de smukke naturområder langs Køge Bugt.

Man kan f.eks. cykle på Køge Ås ad den 22 km lange
Køge Å-sti, der ender i Regnemarks Bakker ved Borup,
vest for Køge. (Brochuren ﬁndes dog kun på dansk,
men indeholder et godt kort).
Hos VisitKøge kan du hente Cykel-mappen, som indeholder 8 forskellige ture. 6, 15, 25 eller 45 km ruter, som alle
tager dig gennem smukke ruter i og omkring Køge.
Cykler kan lejes hos Garant Cykler i Vestergade i Køge.

Taghaverne
Se Køge fra oven for en af de oﬀentlige taghaver. Tag
hele familien med og besøg motionshaven, legehaven
eller skovhaven. Haverne ligger oven over butikkerne
i Rådhusstrædet, hvorfra der er adgang.

Strandene i Køge
Køge Bugt er kendt for de gode strande med masser af
sand og dejligt børnevenligt badevand. Køge har 3 badestrande, Ølsemagle Revle, Køge Nordstrand og Søndre
Strand samt et ﬁnt havnebad på Køge Marina.
Ølsemagle Revle
Oplev det rige fugleliv fra udkigstårnet eller nyd dagen
på den brede sandstrand, hvor vandet er meget lavet
og børnevenligt.

Mappen er gratis.
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Et væld af
ﬁskemuligheder
Køge Kommune rummer nogle af Danmarks mest interessante ﬁskevande.
Her er den forlokkende Køge Bugt med sine store sølvblanke havørreder og
fede kysttorsk, her er smukke søer med glubske rovﬁsk, og i både Køge Å og
Tryggevælde Å kan der ﬁskes efter rekordstore aborrer, gedder og ørreder.

KØGE BuGT er et unikt brakvandshabitat med en alsidig
ﬁskebestand og spændende ﬁskemuligheder. Her stortrives havørreden og aborren, og i sæsonen kan man
også støde på rimter, multer, hornﬁsk, torsk og ﬂadﬁsk.
Vil man forsøge sig med kystﬁskeri, har man brug for et
par waders, da der ofte skal vades ud på anden eller
tredje sandrevle for at nå de tangbælter, havørrederne
jager henover.

ØLSEMAGLE REV kan byde på godt havørredﬁskeri
i foråret og efteråret. Man kan parkere på den oﬀentlige
parkeringsplads for enden af vejen, Revlen, nord for
Køge. Her skal man dog lige orientere sig ift. gældende
færdselsregler.
STRANDVEJEN på strækket syd for Køge rummer ﬁne
muligheder for havørredfangster. Her kan man parkere
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på en oﬀentlig parkeringsplads over for Vallø Camping
og bevæge sig ned til vandet. Herfra kan der ﬁskes
1.5 km sydpå, indtil man møder fredningsbæltet ved
Vedskølle Å.

SMÅBÅDS- OG TROLLINGFISKERI kan dyrkes i hele
Køge Bugt, hvor der er ﬁne chancer for store havørreder
samt småtorsk og ﬂadﬁsk. Her er som regel også læ for
den i Danmark så dominerende vestenvind. Slæbested
med betalingsautomat ﬁndes i Køge Marina.
KØGE HAVN disker i efterårs- og vintermånederne op
med et yderst spændende ﬁskeri efter henholdsvis
havørred og aborre. Disse ﬁsk kommer trækkende ind
fra Køge Bugten for at søge videre opefter i Køge Å.
De kan ﬁskes i hele havneområdet fra jernbaneoverskæringen og udefter, MEN man skal være opmærksom

på, at KUN stationært bundmedeﬁskeri er tilladt. Et fuldstændigt regelsæt kan ﬁndes her: naturerhverv.dk

KØGE Å OG TRYGGEVÆLDE Å er blandt Sjællands allerbedste havørredvandløb. I begge vandløb kan der i tillæg ﬁskes store brakvandsaborrer. Tryggevælde Å er
desuden kendt for et godt gedde- og rimteﬁskeri, og
på de øverste stræk af Køge Å kan man ﬁske efter fuldvoksne bækørreder. Dagkort kræves til Tryggevælde Å
og kan købes hos Aktiv Fritid, Torvet 19, 4600 Køge aktivfritid.dk, tlf 56 63 15 33 eller hos
Køge Sportsﬁskerforening.
koegesportsﬁskerforening.dk
SØFISKERI kan bedrives i blandt andet Kimmerslev og
Dalby Sø. Kimmerslev Sø er en 47 ha stor og yderst klarvandet sø, som leverer et godt gedde og aborreﬁskeri i
forårs- og efterårsmånederne. Dalby Sø har ﬁne bestande
af gedder, og her kan der i tillæg medeﬁskes efter skalle,
brasen og suder. Fiskekort kan købes på Borup Bibliotek.

På Køge Marina er der anlagt 5 ﬁskeplatforme mod syd.
Det er store betonrør, hvor der er støbt
et dækken og sat et gelænder op.
Der er adgang til et fælles læskur, hvor man altid kan
ﬁnde en krog med tørvejr og læ.
Adgangen til ﬁskeplatformene sker via
sti bag Bro 8 – og er du tidligt på
færde, kan du samtidig nyde
solopgangen.

• Er du mellem 18 og 65 år kræves
der et gyldigt ﬁsketegn for at ﬁske.
• Et ﬁsketegn koster 185 kr. for et år, og det kan
bestilles via borger.dk/Sider/Fisketegn.aspx
• I tillæg til ﬁsketegnet kræves der dagkort for
at ﬁske visse søer og åer.
• Gældende fredningsbestemmelser og -tider
samt mindstemål ﬁndes her: m.ﬁsketegn.dk
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Golfoplevelser
for hele familien
Er du glad for at spille golf, kan du i Køge ﬁnde skønne golf- og minigolfbaner.
Alle baner er ﬂot placeret i Køges natur. Her er der fred og ro til at nyde en tur
på banen sammen med andre golﬁnteresserede.

Køge Golf Klub
Køge Golf Klub har to baner – Sydbanen og Nordbanen.
Sydbanen er en spændende 18 hullers parkbane.
Der er vand i spil på ﬂere huller, beplantningen er afvekslende med store træer, og der er ikke langt mellem hullerne. Nordbanen er en rated 9 hullers bane, hvor du kan
spille til sommergreens hele året rundt.
Her kan du især træne det korte spil. Klubben råder også
over et smukt klubhus med bl.a. en restaurant, hvor du
kan vælge mellem et ﬁnt udvalg af forskellige retter og
drikkevarer. Restauranten er åben for alle.
Vallø Golfcenter
Vallø Golf ligger på Stevns kun 8 km syd for Køge. Her er
højt til loftet, og alle hilser på hinanden. Vallø Golf har to
baner med god plads - en smukt anlagt, let kuperet

Vallø Golf

– Det her er ikke (bare) en golfbane

Nej, det er din ferieoplevelse, uden forpligtelser,
der er værd at tale om. Kun 8 km syd fra Køge ﬁnder
du nogle af Danmarks bedste greens.
9 hullers pay and play og 18 huller venter på dig
– hele året rundt. Her møder du de lokale og oplever
hvad hygge i virkeligheden handler om.
Vallø Golfcenter A/S
Køgevej 87
4600 Køge

23 29 00 04
valloe-golf.dk
info@valloe-golf.dk

18 hullers landskabsbane og en 9 hullers pay & play
bane. På deres 18 hullers bane kan du spille til sommergreens året rundt. Golfudstyr kan lejes og protræner kan
bookes. Er familien til sjov og ballade, kan I få et spil
Footgolf, hvor I spiller en fodbold rundt på vores 9 hullers bane. I den hyggelige gård serverer caféen god mad
og drikke for alle.

Køge & Vallø Camping - minigolf
Køge & Vallø Camping anskaﬀede sig i 2018 en helt ny
18 hullers minigolfbane, hvor alle uanset alder kan være
med. Banen ligger i naturskønne omgivelser på campingpladsen og giver rig mulighed for mange sjove og
hyggelige timer - men du skal tænke dig om, hvis du vil
have hole-in-one på den ﬁnurlige bane med drilske
opbygninger.

Køge Golf Klub

Ganske tæt på Køge Centrum

Smukt anlagte parkbaner med træer, vandløb og søer.
Sydbanen har 18 huller og Nordbanen 9 huller – begge
baner er af høj kvalitet. Efter golfrunden byder restauranten på et varieret udbud af mad og drikke.
Vi ses i Køge Golf Klub!

Køge Golf Klub
Gammel Hastrupvej 12,
4600 Køge

56 65 10 00
kogegolf.dk
admin@kogegolf.dk
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Oplevelser
for hele
familien
Træf for veteranbilentusiaster
Fra medio april til og med september kan du hver
mandag aften møde bilentusiaster, som viser deres
velrenoverede veteranbiler frem.

Så er du vild med gamle biler, har du her rig mulighed
for at sparke dæk og udveksle erfaring eller bare
beundre et godt håndværk. Træﬀet foregår på Køge
Marina fra kl. 18.00 – 21.00.

Vandringer i Køge 2020

Mødestedet er statuen på Køge Torv klokken 19.
Varighed cirka halvanden time.
Pris: Kr. 65 pr. person

Tilmelding:
Hos VisitKøge nødvendig.
Turene foregår på dansk.
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Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

den 23. april
den 28. april
den 13. maj
den 29. maj
den 16. juni
den 19. aug.
den 3. sep.
den 11. sep.

Kældervandring
Byvandring
Havnevandring
Kældervandring
Kirkevandring
Kældervandring
Byvandring
Kældervandring

Køge Marina

Velkommen til Køge Marina. Nyd den maritime
stemning samt strand, havnebad, skov og volde.
Her er også ﬁskeplatforme, slæbested, te-huse og
legeplads med hoppepude foruden butik, ishuse og
dejlige spisesteder. Vi ses i Køges rekreative oase.
Køge Marina
Bådehavnen 2,
4600 Køge

56 66 16 89
koegemarina.dk
marina@koege.dk

Kom ind hos VisitKøge
og hent et skattekort

– og gå ud og oplev
Køge på en ny måde.

Oplev det gamle Køge
sammen med dine børn
med et ”skattekort”
i hånden. Du får kortet
gratis hos VisitKøge, og
så er det med at få løst
opgaverne rundt i hele
den gamle bydel.

Køge Bibliotek

Ti sammenhængende bygninger huser byens bibliotek,
bl.a. det gamle bindingsværkshus som er en del af børnebiblioteket. Biblioteket byder på mange aktiviteter og
arrangementer for børn og voksne.
Se hjemmesiden: koegebib.dk
Køge Bibliotek har betjent åbningstid:
Mandag – fredag: kl. 10 – 17 og lørdag kl. 10 – 13
Selvbetjent åbningstid:
Søndag – torsdag kl. 7 – 22 og fredag – lørdag kl. 7 - 17

Køge Bibliotek
Kirkestræde 18,
4600 Køge

56 67 28 00
koegebib.dk
koegebib@koege.dk

Køge Svømmeland

Køge Svømmeland er et stort badeland med mange
faciliteter, bla. rutchebane, vipper, vandkanoner, spa,
babybassin, klatrevæg og meget mere. Og når sulten
melder sig er der mulighed for at forsyne sig i caféen.
Der er gode parkeringsmuligheder og vi ligger tæt på
s-toget. Check altid vores hjemmeside for aktuelle åbningstider samt aktiviteter, eller hold øje med os på facebook:
facebook.com/svoemmeland.
Køge Svømmeland
Ølby Center 104,
4600 Køge

svoemmeland.dk
svoemmeland@koege.dk
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Du kan begynde i den ældste
bydel, gå gennem nye kvarterer
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mråderr,, som stadig er på
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Kjøge Min
Mini-Byy

Museum med udsstilling af

OPLEV BYUDVIKLINGEN
Oplev Rådhusstrædet med
40 butikkerr,, offfentlige
fentlige taghaver
og Køges nye biograf.
Fortsæt gennem Søndre Havn
og tag måske en dukkert på
Søndre Strand.
I de gamle industriområder på Søndr
e Havn er der
Søndre
hyggel
ige facil
iteterr, ssom al
le kan bruge. Der er
hyggelige
faciliteter,
alle
legepladser,, nyt
tehaver og et stort udekøkken
nyttehaver

Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania By & Byg

Køges største strand lligger
igger
for enden af Søndr
e Strand.
Søndre
Her er der god plads ttil
il at
bade og gå tur
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Sov godt

Køge har et godt udvalg af dejlige
steder, hvor du kan overnatte – lige fra
campingpladsen i naturskønne omgivelser til overnatning på hoteller eller
privatovernatning i Køges levende og
hyggelige handelsby.

Hoteller
Byens to store hoteller, Comwell Køge Strand og
Hotel Niels Juel, ligger begge rigtig godt. Hotellerne er
placeret, så du nemt kan komme til stranden og Køges
bymidte. Centralt i bymidten ligger det lille og hyggelige
Central Hotellet.
Danhostel Køge Vandrehjem
Danhostel Køge ligger ca. 2 km fra Køge centrum og
tæt på skov og strand. Med et ophold her får du derfor
direkte adgang til storslået natur samtidig med, at du
nemt kan komme til Køges bymidte.

Privatovernatning
I Køge ﬁnder du et bredt udvalg af privatovernatning
både centralt i Køge og uden for byen. Her kan du og din
familie nyde jeres ferie i afslappende og skønne omgivelser. Værterne byder indenfor i deres hjem, og der vil ofte
være mulighed for at slappe af i haven.

Camping
Køge og Vallø Camping ligger lige ud til stranden og
i gåafstand fra det centrale Køge. Campingpladsen har
bevaret skovstemningen, så uanset om du kommer med
telt, campingvogn eller lejer en af deres hytter, kan du
ikke undgå at opleve idyllen på pladsen. Er du og din
familie vilde med minigolf, har pladsen også en minigolfbane, hvor I kan slå jer løs.
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Hedebohuset B&B

Hyggelige værelser i landsby nær Køge
· Parkering lige ved døren
· Eget bad/toilet
· TV og WiFi i alle rum

· Gratis kaﬀe/the
· Stor have med terrasser
og legehus

· Der er en bus lige udenfor døren, som kan bringe
gæsterne helt til dørs og nemt til toget.

HEDEBOHUSET B&B
Højelsevej 5,
4623 Lille Skensved

20 45 07 55
hedebohuset.dk
info@hedebohuset.dk

THINK
OUTSIDE
THE
BOX
BLIV SET AF OP TIL 190.000
I KØGE OG OMEGN!
Lynge Olsen Group er eksperter i annoncering på Facebook, hvor
vi hjælper virksomheder med deres markedsføring og synlighed.
Facebook er danskernes foretrukne sociale medie, så du skal
skille dig ud. Det sørger vi for.
Kom forbi og få vores bud på, hvordan vi kan optimere
og målrette din online-markedsføring.

facebook.com/
lyngeolsengroup
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www.lyngeolsen.dk

OPLEV
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GE STRAND
STRAN
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KØGE
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omwell Køge
ge Strands beliggenhed
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eliggenh
hed på stranden
n lige ud
u til Køge Bugt
er helt unik,
un
nik, og det nyistandsatte
n
nyistand
dsatte hotel emmer
emm
mer af
a atmosfære
attmosfære
med dets indbydende
indbydend
i
de indretning
indrretning i moderne
e str
strandhotel-stil.
randh
hotel-stil.
Besøg
oss på
comwellkogestrand.dk
B
å comwellkogestran
nd
d.dk

Strandvejen
n 111 / DK-4600 Køge / Tel
Tel (+45)
(+
+45) 5665 3690 / hot
hotel.kogestrand@comwell.com / comw
comwell.com
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Danhostel Køge

Lille Køgegård blev bygget i starten af 20'erne og
omdannet til Vandrerhjem i 1971.
Vandrerhjemmet har små hyggelige basis værelser
med fælles bad/toilet på gangen, til store familieværelser med privat badeværelse samt tv.
Udendørs har vi et gårdmiljø, samt lille legeplads og
fodboldbane til børnene.
Fra Vandrerhjemmet er der 1 1/2 km til Køge Centrum og
der er ikke langt til skov, strand og Køge Svømmeland.
Åbningstider: 2/1 - 22/12 2020 fra kl. 8-12 og 16-18

Danhostel Køge
Vamdrupvej 1,
4600 Køge
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61 18 12 03
danhostel-koege.dk
info@danhostel-koege.dk

Køge & Vallø
Camping

Vi kan byde på:
· Solpladser/læpladser/skyggepladser og 25 pæne hytter
· Sydlandsk stemning og atmosfære på pladsen
· Trådløs Fibernet på hele pladsen, så du og din familie
kan være opdateret under ferien
· Skønne oplevelser ved byen, skoven og stranden,
der ligger i gåafstand fra campingpladsen
· Tæt på Vallø Slot og slotsparken og spændende
herregårdsmiljø tæt på
· Gode udﬂugtsmuligheder til Stevns Klint,
BonBon Land, Møns Klint
Køge & Vallø Camping
Strandvejen 102,
4600 Køge

56 65 28 51
valloecamping.dk
info@valloecamping.dk

Hotel Niels Juel

Velkommen! Centralt beliggende byhotel i gammel
pakhusstil, med direkte udsigt over den gamle havn.
Alle værelser er nyrenoverede. Kun 5 min. gåtur til torvet
og den gamle middelalderby med mange seværdigheder.
Restauranten og vores terrasse har udsigt over Køge Å
og havn og har et alsidigt menukort for enhver smag.

København og mange seværdigheder indenfor 30 min.
kørsel.
5 golfbaner indenfor 20 min. kørsel.

Specialpris for værelser inkl. morgenbuﬀet, alle
weekender, helligdage og ferieperioder. Specialpriser
på weekendophold, gourmetophold og golfophold.
Kontakt os for et godt tilbud.
Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20,
4600 Køge

56 63 18 00
hotelnielsjuel.dk
hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk
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Vikingerne
kom til Køge

Kom helt tæt på Danmarks kulturarv, og gå på opdagelse efter vikingernes
hemmeligheder på vikingeborgen Borgring. Lær om de brutale vikinger
og deres mystiske ringborge, og hør mere om forskernes arbejde på en af
de guidede omvisninger.
Køge kom på verdenskortet, og byens historie blev med
et slag forlænget med 500 år, da arkæologer fra
Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet i 2014
kunne afsløre, at de havde fundet en hidtil ukendt vikingeborg fra 900-tallet få kilometer fra Køge. Det er den
første vikingeborg, som er blev fundet i mere end 60 år.
Vikingeborgen, som ligger lige ved afkørsel 33 på E47motorvejen, ﬁk navnet Borgring. Med fundet af Borgring
har Køge for alvor skrevet sig ind i vikingernes fascinerende og dramatiske historie. I de kommende år vil den
mest opsigtsvækkende nye viden om Danmark omkring
år 1000 formentlig komme fra Køge, for den nye borg er
en guldgrube af viden om de verdensberømte vikinger
og deres færden på Køgeegnen.
Ringborgene fra vikingetiden er stadig lidt af et mysterium. De i alt fem borge i Danmark har mange lighedspunkter, som tyder på, at de blev opført af den samme
bygmester. Men hvad blev de brugt til, hvem har opført
dem, og hvorfor forsvandt de igen? Efter udgravningerne af Borgring fra 2016 til 2018 står det dog også klart,
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at Borgring er helt sin egen! Arkæologerne har ikke konstateret huse på borgterrænet, som man ellers har set
det på de øvrige ringborge. Meget tyder på, at ringborgene har været en del af en samlet magtdemonstration
fra kong Harald Blåtand. En unik værktøjskasse er fundet
i Østporten, som måske har været brugt til værksted.
Eller måske er der tale om et oﬀerfund? Fine små perler
er dukket op, som bekræfter, at også kvinder havde
deres gang på borgen. Men der er stadig mange hemmeligheder om Borgring, som kun venter på at blive
afsløret.

I maj 2016 klippede dronning Margrethe den røde snor til
attraktionen Vikingeborgen Borgring, og siden da har
lokale og gæster i Køge haft mulighed for at komme helt
tæt på Borgring. Publikum inviteres til at høre nærmere
om hvilke svar, der indtil nu er kommet i jagten på vikingernes hemmeligheder.
Begynd besøget med at indtage Borgring fra oven fra
den seks meter høje udsigtsplatform ved velkomstcen-

teret. Borgen ligger ret fremme, til højre kan man ane
Køge Bugt, og imellem bugten og Borgring snor og bugter Køge Å sig igennem ådalen nedenfor den stejle Køge
Ås – et dejligt område til vandreture.
Det giver tydeligt mening, hvorfor Borgring blev placeret
lige her på det eneste sted, hvor der er mulighed for relativt tørskoet at krydse ådalen i en syd-nordgående retning, hvilket gjorde det til det ideelle sted at kontrollere
traﬁkken på Østsjælland.

Når man i dag står og kigger ud over markerne ved
Borgring, kan det være svært at forestille sig, at der
engang lå en perfekt geometrisk udlagt ringborg med
tre meter høje volde og ﬁre brede tunnelporte, én i hvert
verdenshjørne. Nogle af de genstande, som er fundet på
Borgring og i omegnen kan man se udstillet i containeren under udsigtsplatformen. Herfra begiver man sig ud
på den 675 meter lange Forsvarssti mod Borgring – en
rejse 1.000 år tilbage i tid gennem forsvaret af Danmark.
Som en landsskabsskulptur troner Borgring på bakken
bag åen – 10 meter høje søjler af stål markerer, hvor den
ydre palisade, volden og portene har været. Borgen har
været 123,6 meter i indre diameter, volden ca. 10,5 meter
bred og portåbningerne omkring 4,6 m brede.

Som besøgende kan du komme med på en daglig omvisning og høre mere om arkæologernes arbejde og foreløbige resultater. Omvisningen er med i entréprisen. Ved
indgangen får du udleveret et par virtual reality-briller
med ﬂere timers underholdning indbygget. Du kan
komme helt tæt på vikingetiden og de udgravninger,
der har fundet sted på borgen, og du kan bl.a. høre
interviews med arkæologerne eller tage på en virtuel
rejse tilbage til vikingetiden.

Praktiske informationer

Vikingeborgen Borgring,
Ringstedvej 150,
4600 Køge.
Tlf.: 70 70 12 36
vikingeborgen.dk
Omvisning:
Dagligt kl. 11.00

Åbningsperiode:
30/5 - 30/8-2020
Alle dage kl.10.00 - 15.00

Entré: 50 kr.
Parkering: Gratis
Børn under 6 år: Gratis.
Bus 260R går lige til døren

DANMARKS BORGCENTER PRÆSENTERER

30. MAJ - 30. AUGUST 2020

www.vikingeborgen.dk
Kom tæt på borgen – Gratis app – 3D virtual reality film - 360° video –
Fund fra vikingetiden – 6 m høj udsigtsplatform – Gratis omvisning dagligt
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Køge Nord
Station
Lørdag den 1. juni 2019 åbnede
Danmarks første højhastighedsbane og Køge Nord Station.

Køge Nord Station
Køge Nord Station ligger kun 5 kilometer fra
Køge centrum og består en 225 meter lang
gangbro, som føres henover Køge Bugt
motorvej. Gangbroen forbinder fjernbane og
S-bane, så du nemt kan skifte mellem togene
50

Om
Køge Nord St.
•I løbet af 2020 kortes rejsetiden fra Køge
Nord Station til København H ned til 20 min.
•Du ﬁnder rejsetider fra Køge Nord Station på
rejsplanen.dk.
•Anlægget af Køge Nord Station omfatter en
225 meter lang gangbro med dertilhørende
rulletrapper, trapper og elevatorer samt
perroner på fjernbane og S-bane. Dertil er
der bygget et stort parkér og rejs-anlæg ved
stationen.
•Gangbroen består af i alt seks stålelementer,
som i gennemsnit er 10 meter brede, 30-40
meter lange og måler knap 3 meter i højden.
•Køge Nord Station bliver en ny port til
København for de 100.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på
sigt over 8.000 daglige brugere.

Spektakulært design

Foto: COBE og Dissing+Weitling

Køge Nord Station har høstet både national og
international anerkendelse for sit design. Ud
over at blive nomineret til en MIPIN for "Best
futura project" har stationen været at ﬁnde på
CNNs liste over de 12 mest spektakulære nye
broer. Køge Nord Station er også at ﬁnde på
Politikens liste over 10 arkitektoniske højdepunkter i 2019.

og hurtigt komme til København eller videre til resten
af Danmark.
Du kan enten komme med S-toget, som kører mod
København, regionaltoget der har retning mod enten
København eller Nykøbing F. eller InterCityLyn-toget,
som kører mod København eller mod Fyn og Jylland.
Turen fra Køge Nord Station til Københavns Hovedbanegård tager blot 23 min., mens du kan komme til
enten Ny Ellebjerg st. eller Ringsted på kun 17 min.
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Historie,
stemning
& miljø
Som turist i Køge Kommune ﬁnder du alt, hvad
hjertet begærer: Historie, stemning og miljø.

Kommunens største by, Køge, er en meget smuk
middelalderby med et nænsom restaureret bymiljø
og et pragtfuldt torv, der i dag står som et af Danmarks
bedst bevarede middelaldertorve. I Køge ﬁnder du også
Danmarks ældst fungerende rådhus, hvorfra kommunen
administreres. Rådhuset er fra ca. 1552.

Køge har tillige et meget fungerede handelsliv med butikker for enhver smag. Mange af butikkerne gemmer sig
inde bag den gamle bykernes facader. Og her i Køges
gårdmiljø er der om sommeren mulighed for at lade sig
underholde af levende musik til en kold forfriskning.

Spændende naturoplevelser

Naturen i området byder på gode oplevelser: badestrande
mod øst og skov mod vest, f.eks. den 22 km lange
Køge Å-sti, som munder ud ved Regnemarks Bakker og
Dyndet, som er et gammelt moseområde med et rigt
plante- og fugleliv. Her ligger også det charmerende
traktørsted, Malerklemmen.
Køge Kommune har en rigtig god infrastruktur og gode
togforbindelse til både København, Roskilde og Næstved.
Med tog fra Køge Nord Station tager det for eksempel
kun 20 minutter til Københavns Hovedbanegård.
koege.dk
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Fakta om
Køge Kommune

Antal indbyggere: Ca. 61.000
Areal: 256 km2

Bystyre: Borgmester
Marie Stærke, A
Køge Byråd har 27 medlemmer
Skatteprocent: 24,9 %

Kulturelle institutioner:
Køge Svømmeland, KØS – Museum for kunst
i det oﬀentlige rum, Gallerier, Museer,
4 biblioteker
Byer/Landsbyer:
Køge, Herfølge, Ll. Skensved, Ølsemagle,
Lellinge, Algestrup, Tureby, Borup, Ølby,
Gørslev, Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby

Infrastruktur:
Køge Bugt Motorvejen: ca. 38 km til
Københavns centrum
S-tog fra Køge Station: ca. 40 min til København
Tog fra Køge Nord station: ca. 20 min til
København
Færgeforbindelse til Bornholm
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Hvad skal vi opleve?
s.10 - G2

s.49 - Kort 2

s.16 - Kort 2

Nørregade 8, 4600 Køge
27 58 86 90
birgit@braender.com
birgitbraender.dk

Ringstedvej & 150, 4600 Køge
Åbningsperiode: 30/5 - 30/82020, dagligt kl. 10-15
Omvisning: Dagligt kl. 11
Entré: 50 kr.
Parkering: Gratis
Børn under 6 år: Gratis
Mere info på
vikingeborgen.dk

Ejbyvej 32, 4623 Ll. Skensved
56 82 00 54
lundekrog.net
museum@lundekrog.dk

Galleri Nørregade

s.11 - H2

Kjøge Mini-By

Strandvejen 101, 4600 Køge
56 63 62 18
koegeminiby.dk
mail@koegeminiby.dk

Åbningstider:
4. - 13. april (påske)
1. maj - 30. september
10. - 18. oktober (efterårsferie)
Alle dage fra kl. 10.00 - 16.00
V: kr. 50,- B: 5-15 år, kr. 10,-

s. 40 - 41

Tråden - Køge Kyst

En oplevelsesrig forbindelse
mellem bymidten og havet
s.15 - G2

Køge Museum

Nørregade 4, 4600 Køge
70 70 12 36
museerne.dk
museerne@museerne.dk

Vikingeborgen

s.10 - G2

Køge Kirke - Sct. Nicolai
Kirkestræde 29, 4600 Køge
56 65 02 46
koegekirke.dk

Åbningstider:
Kirken:
Mandag kl. 12.00 - 16.00
Tirsdag til fredag kl. 10.00 - 16.00
Søndag kl. 12.00 - 16.00

Tårnet er åbent mandag til fredag
I skolernes sommerferie
kl. 12.00 – 16.00
Entre Kr. 10,- for voksne,
børn gratis iﬂg. med voksen.

Lukket mandag. Se priser og
åbningstider på hjemmesiden

s.10

Mosede Fort

Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve
43 40 40 36
danmark1914-18.dk
mosedefort@greve.dk
Åbningstider og priser,
se hjemmeside

Køge Museum
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Landbomuseet Lundekrog

Åbningstider:
Maj, juni og sept: søn- og
helligdage fra kl. 11.00-17.00 /
juli-aug.:
ons. til søn. kl. 11.00-17.00
Grupper efter aftale
fra 1. maj til 15. oktober.

Vi har åbent den 14.-15. oktober
(onsdag og torsdag i efterårsferien)
Entre: V: kr. 50.- B: kr. 20.-

s.10 - G2

KØS - museum for kunst
i det oﬀentlige rum
Nørregade 29, 4600 Køge
56 67 60 20
koes.dk
info@koes.dk
Se åbningstider og
billetpriser på, koes.dk

Aktiviteter i 2020
Se ﬂere på køgenu.dk
d. 22/5+21/8

d. 6/6

d. 22/8

Fredag d. 22. maj og
fredag d. 21. august
koegehandel.dk

Lørdag d. 6. juni
kogesportevent.dk

Lørdag d. 22. august
koegekyst.dk

Køge Handel markedsdage

d. 29/5

Veteranbil på Køge Torv
Fredag 29. maj kl. 17.00
kørtilkøge.dk

d. 29/5

Veteranbusser og lastbiler
på Kulturtorvet
Fredag 29. maj kl. 17.00
kørtilkøge.dk

Tøserunden

Søndre Havnedag

d. 27/6

d. 22/8

Lørdag d. 27. juni
kogesportevent.dk

Lørdag d. 22. august
koegeoeldag.wordpress.com

Sjælland rundt

Køge Øl-dag

d. 13/6

d. 23/8-29/8 (side 15)

Lørdag d. 13. juni
koegemarina.dk

Søndag 23. august lørdag 29. august
koegefestuge.dk

Køge Marina - Havnens dag

Køge festuge

FIND ALT
OM KØGE HER!
På køgenu.dk og
på sn.dk/koege
finder du alt, hvad der som
turist er værd at vide om Køge,
om arrangementer, musik,
restauranter, begivenheder
og dagsaktuelle nyheder
Torvet 10, 4600 Køge · 56 65 07 01
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Shopping
s.22 - F3

s.27 - G2

s.26

Høgevej 5, 4600 Køge
56 65 13 50
lyspunkt.dk
hjensen@hjensen.dk

Rådhusstrædet 7E, 4600 Køge
straedetkoge.dk

Over Bølgen 2A, 2670 Greve
43 90 66 46
waves-shopping.dk
info@waves-shopping.dk

HJ Belysning

s.5 - G3

Køge Handel

Vestergade 1, 4600 Køge
koegehandel.dk
info@koegehandel.dk

Strædet

s.3+25+38 - G3

VisitKøge

Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70
visitkoege.dk
visitkoege@connectkoege.dk

Transport

Waves Shoppingcenter

s.20 - G2

Åstrædes Ostehus

Torvet 13, gården, 4600 Køge
56 66 20 57
ostehus.dk

Har du brug for offentlig transport til din udflugt,
kan du finde tog- og bustider på rejseplanen.dk
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Herfølge Turistfart

Vi har bussen til alle formål: fra 10-83 pers.
Herfølge Turistfart
Færøvej 4,
4681 Herfølge
56

56 27 40 89
herfoelge-turistfart.dk
info@herfoelge-turistfart.dk

Personbiler • Mini busser • Flyttebiler m. lift • Kassevogne
Tigervej 9 • 4600 Køge• T: 71 99 30 10•car2go-biludlejning.dk

BILUDLEJNING

Hvad skal vi lave?
s.38

Byvandringer i Køge
AKTIVITETER 2020:

s.55

Aktivitetskalender - KøgeNu
koegenu.dk

LYSTBÅDEHAVN:

s.39 - F2

Køge Marina

Bådehavnen 2, 4600 Køge
56 66 16 89
koegemarina.dk
marina@koege.dk

GOLFBANER:

s.37 - Kort 5

Køge Golfklub

Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge
56 65 10 00
kogegolf.dk
admin@kogegolf.dk
s.37 - se vejl. på Kort 5

Vallø Golfcenter A/S
Køgevej 87, 4600 Køge
56 29 00 14
valloe-golf.dk
info@valloe-golf.dk

Borup Bibliotek

Parkvej 2, 4140 Borup
56 67 27 27
koegebib.dk
borupbib@koege.dk
s.5 - G2

VisitKøge (Hot spot)

Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70
visitkoege.dk
visitkoege@connectkoege.dk

CYKELuDLEJNING:

Spørg hos VisitKøge
Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70

Kort 1

Køge Marina

INTERNET:

s.39 - G2

Køge Bibliotek

Kirkestræde 18, 4600 Køge
56 67 28 00
koegebib.dk
koegebib@koege.dk
Kort 5

Herfølge Bibliotek

Billesborgvej 1 B, 4681 Herfølge
56 67 25 30
koegebib.dk
herfbib@koege.dk

Wellness

SVØMMEHAL:

s.39 - D3

Køge Svømmeland

Ølby Center 104, 4600 Køge
56 67 27 70
svoemmeland.dk
svommeland@koege.dk
SKATTEJAGT:

s.39 - G3

VisitKøge

Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70
visitkoege.dk
visitkoege@connectkoege.dk
LYSTFISKERI:

Se side 34-35

s.29 - G2

Kapellangaarden
- Spa og Wellness

Kirkestræde 23, 4600 Køge
93 92 46 00
kapellangaarden.dk
info@kapellangaarden.dk
57

Sov godt

PRIVATOVERNATNINGER
- uDEN MORGENMAD:
G3

A BIG Apartment + rooms
by Køge Bed & Kitchen
Glæisersvej 38, 4600 Køge
52 92 28 83
goodnews@get2net.dk
Kr. 500 - 800,-

F2

Akebia B&B
v/Lisbeth Thams

Stormøllevej 42, 4600 Køge
21 73 23 12
lisbeth.thams@gmail.com
Kr. 500 - 600,G3

Annette Hansen

Pedersvej 22, 4600 Køge
56 65 01 66 / 60 84 14 30
marsnermail@adr.dk
Kr. 500 - 600,G2

B&B Gløerfeldtsvej

Gløerfeldtsvej 7, 4600 Køge
51 80 40 41
zimmerfrei.mono.net
kjepe@frederikssund.dk
Kr. 500,H2

Bath, Bed & Kitchen Johanne
Johannevej 12, 4600 Køge
29 78 28 09
regloh@mail.dk
Kr. 500,-
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I2

D. & P. Rasmussen

Ernasvej 8, 4600 Køge
56 65 39 40
dortheovergras@yahoo.com
Kr. 450,G2

Hanne Knöchel

Kirkestræde 27, 4600 Køge
20 94 23 80
knoechel.dk/rooms
rooms@knoechel.dk
Kr. 550,s.44 - Kort 2

HEDEBOHuSET B & B

Højelsevej 5, 4623 Ll. Skensved
20 45 07 55
hedebohuset.dk
info@hedebohuset.dk
Kr. 600,I4

Marianne’s Bed & Breakfast

Vordingborgvej 14, 4600 Køge
61 35 46 28
marianne.danry@hotmail.com
Kr. 500,G3

Stor Lejlighed v/B. Foley
Clara Frijsvej 3, 4600 Køge
20 61 62 99
britt@foleys.dk
Kr. 500 - 750,Overnatning min. 2 nætter

Morgenmad
kan købes

Lejlighed

Hund er
tilladt

Alle priser er pr. dobbeltrum/nat og i DKK.

HOTELLER:

s.45 - H2

Comwell Køge Strand

Strandvejen 111, 4600 Køge
56 65 36 90
comwellkogestrand.dk
hotel.kogestrand@comwell.dk
s.47 - H2

Hotel Niels Juel ****

Toldbodvej 20, 4600 Køge
56 63 18 00
hotelnielsjuel.dk
hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk
VANDRERHJEM:

s.46 - F4

Danhostel Køge

Vamdrupvej 1, 4600 Køge
61 18 12 03
danhostel-koege.dk
info@danhostel-koege.dk
2/1 - 22/12 - 2020
Kl. 8.00 - 12.00 og 16.00 - 18.00
CAMPING:

s.46 - I2

Køge & Vallø Camping ***

Strandvejen 102, 4600 Køge
56 65 28 51
valloecamping.dk
info@valloecamping.dk
28/3 kl. 9.00 - 27/9 kl. 12.00 (2020)
V: kr. 90 / B: kr. 50
V = Voksen B = Børn
Bemærk at der opkræves
miljøafgift pr. person

Spis og drik
Bagsiden - F1

s.22 - H2

s.20 - G3

Bådehavnen 21, 4600 Køge
56 66 05 05
restaurant-arken.dk
kontakt@restaurant-arken.dk

Havnen 29, 4600 Køge
23 43 39 33
ibsens.net
henrik@ibsens.net

Torvet 19 M, C.F's Gård, 4600 Køge
23 61 84 22
sannesdesserter@youmail.dk

Arken

Ibsens Pub & Vinbar

s.23 - G3

s.22 - H2

Torvet 30, 4600 Køge
56 63 53 66
cafevivaldi.dk

Brogade 26, 4600 Køge
61 71 22 86
kaﬀekaelderen.dk
susie.einarsson@mail.dk

Café Vivaldi

s.24 - H2

Christians Minde

Brogade 7, gården, 4600 Køge
56 63 68 56
chrs-minde.dk
chrs.minde@gmail.com
s.45 - H2

Comwell Køge Strand

Strandvejen 111, 4600 Køge
56 65 36 90
comwellkogestrand.dk
hotel.kogestrand@comwell.dk
s.25 - G2

Cup’s n Cones

Kaﬀekælderen

s.25 - Kort 1

Malerklemmen

Ved Kildepladsen 4, Dyndet,
4140 Borup
57 52 60 33 / 25 85 05 36
malerklemmen.dk
info@malerklemmen.dk
s.25 - H2

Rib House Køge

Havnen 27, 4600 Køge
52 10 52 52
ribhouse.dk

Sanne’s Desserter

s.73 - F1

Stacy’s

Bådehavnen 1, 4600 Køge
31 32 32 12
kontakt@stacysdiner.dk
stacysdiner.dk
s. 21 - G2

Café Vanilla

Torvet 17, 4600 Køge
43 69 93 39 (tast 2)
cafevanilla.dk
info@cafevanilla.dk
s. 27 - H2

Jenners Dockside

Havnen 21, 4600 Køge
43 69 93 39 (tast 2)
jenners-dockside.dk
kontakt@jenners-dockside.dk

Torvet 12, 4600 Køge
info@cupsncones.dk
s.47 - H2

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20, 4600 Køge
56 63 18 00
hotelnielsjuel.dk
hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk
s.24 - H2

Hugos Kælder

Brogade 19, gården, 4600 Køge
56 65 58 50
hugos.dk
hugos@hugos.dk
Foto: Niclas Jessen
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Køge

– dit udgangspunkt
for gode udﬂugter!

Har du brug for oﬀentlig
transport til din udﬂugt,
kan du ﬁnde tog- og bustider
på rejseplanen.dk

udﬂugtsmål inden
for en køreafstand af:

10 km

1. Vallø Slotspark

Smuk park i engelsk landskabsstil,
med botaniske sjældenheder,
åben kl. 8.00-solnedgang.

9

5

2

Køge

4

1

30 km

6

2. Arken – museum for moderne Kunst, Ishøj
Kunst og arkitektur i verdensklasse.

8

7
3

3. Faxe Kalkbrud
Besøg det ”hvide” kalkbrud med de blå søer,
hvor du kan gå på fossiljagt.
4. Ringsted Outlet

Danmarks eneste rigtige outlet
med 48 mærkevarebutikker og 2 restauranter.

5. Roskilde

Byen ved fjorden, kendt for festival, domkirke,
vikinger og meget andet.

6. Stevns Klint

Fantastisk UNESCO verdensarv naturområde
med enestående udsigt over Køge Bugt.

7. Tårnet/klatrepark, Haslev

Unikt udsigtstårn, 45 m højt, samt klatrepark
med 10 trætopbaner for hele familien.
70

50 km

10

8. BonBon-Land, Holme Olstrup

Danmarks sjoveste forlystelsespark fyldt med
rutsjebaner, karruseller, rafting og meget mere.

9. København

Danmarks hovedstad, fyldt til randen med fantastiske
oplevelser for alle, året rundt og rundt i hele byen.

100 km

10. Møns Klint

128 meter høje, kridhvide klinter, som løfter sig over det
turkisgrønne hav, langs den syv km lange kyststrækning.

Parkering i Køge
Rin
ingve
jen
je

SSyy

I Køge har vi både gratis parkering og parkering du skal betale for. Ved tvivlsspørgsmål spørg hos
VisitKøge. Uanset hvad skal man have en P-skive, som fortæller, hvornår man har forladt bilen.
P-skiven skal være synligt placeret i højre side af forruden (passagersiden). De opstillede P-tavler
fortæller, hvor længe du må parkere på stedet.
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Sæt altid P-skiven ved parkering
i Køge Kommune.
Der må ikke parkeres på fortovet.
Parkering inden for afmærkning.

Der vil ved overtrædelse af gældende
love blive pålagt en p-afgift.
K

o evvejj
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Hold dig altid
orienteret på den
faktiske skiltning.

vej

Begrænsning på Køge Torv
1 time, kan ikke forlænges.
Parkering forbudt onsdag og lørdag
mellem kl. 05 og 08:30 (Torvedage)

Toldb o d

Søn
dre
Alle

AUTOMAT
A
UTOMAT

P

A
AUTOMAT
UTOMAT

For yderligere oplysninger om parkering
henvises til Køge Kommunes hjemmeside.
koege.dk/parkering
eller spørg hos VisitKøge

P-skiver kan købes hos VisitKøge,
Vestergade 1, 4600 Køge

Handicap parkering m/kort er ubegrænset
og gratis med mindre andet er skiltet.
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Praktisk info
ALARM: 112
POLITI: Midt- og Vestsjællands Politi
Alarm 114
46 35 14 48

HUSK, ved opkald fra udenlandske
mobiltelefoner til danske telefonnumre
at taste 0045 foran selve nummeret.

VANDRINGER I KØGE: Mødested ved
statuen på Køge Torv kl. 19.00
Tilmelding til VisitKøge
nødvendig. ENTRE!
Se annoncen på side 38. (Kun på dansk.)

SYGEHuS:
Sjællands Universitetshospital Køge,
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
56 63 15 00
AKuTTELEFON:
70 15 07 08 / døgnet rundt

OFFENTLIGE TOILETTER:
Nørregade 2, 4600 Køge
Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag kl. 8.00-15.00
Søn- og helligdage lukket
1. søndag i måneden kl. 10-15 / G2

TANDLÆGEVAGT:
Lørdag, søndag og helligdage
mellem kl. 9.30-11.30 / 29 60 01 11
APOTEK:
Køge Apotek,
Torvet, Brogade 1, 4600 Køge
56 65 01 21
kogeapotek.dk

POSTHuS:
Kvickly, Vestergade 25-27, 4600 Køge / G3
Mandag-fredag kl. 12.00-18.00

Køge Stations Apotek,
Rådhusstrædet 10G, 4600 Køge
32 22 01 22
kogeapotek.dk

HJERTESTARTER:
VisitKøge har en hjerterstarter som er
tilgængelig i VisitKøge's åbningstid.
Find øvrige på, hjertestarter.dk

Taxa:
56 65 35 35
4 x 48
MØNTVASK: Vasketeria-Møntvask,
Nørre Boulevard 67, 4600 Køge, / G2
Åbningstid: man-søn kl. 06 - 20

P

AUTOMAT

INTERNET:
På Køgebibliotekerne / G2 og
hos VisitKøge / G3, gå på Internettet.
For åbningstider se, koegebib.dk og
visitkoege.dk
72

TURIST

PARKERING I KØGE
Se parkeringsoversigt side 71
VISITKØGE
Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70
Se side 3

If you like retro, ffunky,
easy-going surroundings, a 50s and 60s
soundtrack and good food?

You will love it here!
Bådehavnen 1 / DK-4600 Køge / Tel (+45) 3132 3212 / stacysdiner.dk / kontakt@stacysdiner.dk

Restaurant

Arken
– en bid af Skagen i Køge

– en bid af Skagen i Køge

Vi har taget en lille del af Skagen med til Køge i form af
opskrifter, betjening, kok og nordjysk lune.

Vi har et stort varieret menukort både til frokost og til aften,
som tilpasses årstiden. Ud over vores mange ﬁskespecialiteter,
har vi også et stort udvalg i forskellige kødretter.
I sommerhalvåret udvides kortet med ﬂere ﬁske- og
skaldyrsretter.

Vi har Danmarks største ﬁske- og
skaldyrsbuﬀet hver onsdag, torsdag,
fredag og lørdag i sommer halvåret.
Buﬀeterne starter i slutningen af juni
og strækker sig til medio september.
På buﬀeterne ﬁnder du mellem
60-70 forskellige retter med danske
og udenlandske ﬁsk- og skaldyr.

Vi glæder os til at byde jer
velkommen til havets
skatkammer.
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