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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 restau‐
ranter. På samme tur kan du opleve vores helt nye
butiksområde, Strædet, som ligger lige ved stationen
og tæt på Køges biograf. Er du her en onsdag eller
lørdag, er den traditionsrige torvedag en klar favorit.
Du kan opsøge fortiden i Køge Museum – eller hvad
med en tur på KØS – Danmarks, og et af verdens ene‐
ste museer for kunst i det oﬀentlige rum? KØS huser
blandt meget andet også skitserne til Dronningens
gobeliner, udfærdiget af kunstneren Bjørn Nørgaard.
Du kan opleve det helt særlige miljø på Køge Marina,
eller gå en tur ved Søndre Havn, hvor du, hvis du fort‐
sætter mod syd, vil kunne se, at vi er i fuld gang med
at skabe et nyt rekreativt boligområde. Du vil opleve
boligområdet, som spændende og alsidigt.
Boligområdet er helt tæt på vandet og placeret på
den gamle industrihavn og er således en interessant
måde, at forbinde en gammel og ny bydel.
Naturoplevelser er der masser af i Køge. Tag bade‐
tøjet med, og hop en tur i bølgen ved en af vores dej‐
lige strande. Eller dyk ned i historien og besøg f.eks.
Køges vikingeborg Borgring, der menes at være eta‐
bleret af Harald Blåtand, og 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 og 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.

Følg os på:

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

10.00‐16.00
10.00‐13.00

Juli‐august:
mandag‐fredag
lørdag

09.30‐16.00
10.00‐13.00

GAVEKORT
KØGE

Hjertestarter kun tilgængelig i
VisitKøges åbningstid.

Gratis
Wi‐Fi hos
VisitKøge
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Oplevelser
for alle
Køge ligger centralt placeret ved Køge
Bugt og er omgivet af smuk sov og na‐
tur. Den smukke, gamle by, omkranset
af frodigt landbrugsland og kysten med
de brede sandstrande byder på mange
spændende oplevelser for både store og
små.

Den smukke, gamle by byder på oplevelser af mange
slags. Måske har du lyst til at gå inden døre og studere
kunst og historie, eller du vil måske hellere få lidt frisk
luft på byens rekreative områder?
Står der afslappende byferie eller oplevelser med hele
familien på ønskesedlen, så er Køge det rette feriemål
for dig. I Køge er der liv, uanset hvornår på året du kom‐
mer til byen. Kig videre og bliv inspireret til en dejlig ferie!

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

Gratis Wi‐Fi
hos VisitKøge

– har du brug for at gå på nettet,
finder du et hotspot hos VisitKøge.

– en uge med GRATIS
musik og temadage

Køge
Bibliotek

koegefestuge.dk

Centralt i bymidten ligger Køge Bibliotek. Her kan du
deltage i inspirerende aktiviteter for børn og voksne
året rundt. Alle er velkomne.
Danmarks ældst daterede bindingsværkshus fra 1527
er en del af børnebiblioteket.

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.

Uge

35
Køge Bibliotek
Kirkestræde 18
4600 Køge

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

HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN
– og følg programmet her

Kjøge Mini-By
Kjøge Mini‐By er en historisk korrekt model
af Køge by anno 1865 i størrelsesforholdet
1:10. Byen består nu af ca. 700 huse samt
den imponerende kirke, og i havnen 3 tids‐
typiske skibe. Kjøge Mini‐By vil komme til at
bestå af ca. 1075 huse. Der er også publi‐
kumsadgang til alle værkstederne.
Billetpriser:

Voksne 60 kr. Børn, 5‐15 år, 20 kr.
Vi modtager betalingskort

Åbningstider: 27. marts ‐ 5. april (påske) og
1. maj – 25. juni alle dage
kl. 10.00‐16.00
26. juni – 8. august alle dage kl. 10.00‐17.00
9. august ‐ 3. oktober alle dage kl. 10.00‐16.00
16. ‐ 24. oktober alle dage
kl. 10.00‐16.00
Rundvisning med guide:
Op til 15 betalende personer. 200 kr. pr. guide. Skal bestilles forud.
På tlf. 5663 6218 eller 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.
Denne annonce er delvis sponseret af:
Danske Bank Brogade 3, 4600 Køge

Kjøge Mini‐By
Strandvejen 101 , 4600 Køge
56 63 62 18
koegeminiby.dk
mail@koegeminiby.dk

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
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LANDBOMUSEET
LUNDEKROG

Landbomuseet
Landbomuseet Lundekrog har spændende udstillinger
af husholdnings‐, landbrugs‐ og håndværksredskaber fra
perioden 1840‐1950.
Vi har også
Særudstillinger 2021
åbent den
20. og 21.
‐ Beklædning
oktober
‐ Tøjvask med vaskebræt
(onsdag og torsdag
i efterårsferien)

Åbningstider:
8. maj – 26. september:
lør‐ søn og helligdage kl. 11.00 – 17.00
Grupper efter aftale
Aktivitetssøndage med vekslende indhold
Entre: Voksne kr. 50,‐
Børn kr. 20,‐
Landbomuseet Lundekrog
Ejbyvej 32,
4623 Lille Skensved

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

Se inspirerende
udstillinger, der
bringer dig nye
steder hen.
Deltag i
arrangementer
som workshops,
fællesspisning, og
performances.
Nyd en kaffe fra
cafeen på vores
solrige forplads.
Oplev hvordan
kunst i offentlige
rum kan udfordre
og berige
samfundet.

Nørregade 29
4600 Køge
56 67 60 20
www.koes.dk
Tirs-søn:
11-17
Man: lukket
40 minutter
fra Kbh H
Foto af KØS og Estate of Gordon Matta-Clark og David Zwirner Gallery
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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
facebook.com/svoemmeland

Træf for
veteranbilentusiaster
Fra medio april til og med september kan du 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
hver mandag fra kl. 18.00‐21.00

Køge Marina
Velkommen til Køge Marina. Nyd den maritime
stemning med promenadedæk samt strand, havne‐
bad, 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
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Køge

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

– dit udgangspunkt
for gode udflugter!

Udflugtsmål inden
for en køreafstand af:
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5

2

10 km

1. Vallø Slotspark

Køge

4

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

1

30 km

6
8

2. Arken – museum for moderne Kunst, Ishøj

7
3

Kunst og arkitektur i verdensklasse.

3. Faxe Kalkbrud

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

Danmarks eneste rigtige outlet
med 48 mærkevarebutikker og 2 restauranter.

50 km

5. Roskilde

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

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. Skovtårnet/klatrepark, Haslev

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

8. BonBon‐Land, Holme Olstrup
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.

Køge er fuld
af historie
Køge er en gammel middelalderby med
mange spændende historiske oplevel‐
ser, 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 middel‐
alderen. Så tag familien under armen, og gå en tur i den
hyggelige middelalderby på egen hånd. Kig ind i de
gamle gårdmiljøer eller tag til torvedag på en onsdag
eller lørdag, hvor der handles på livet løs med blomster,
fisk, friske frugter og grøntsager.
Byvandring
Du kan få en gratis byvandringsguide, som kan fortælle
om den gamle købstad, der er grundlagt i 1288 af Kong
Erik Menved. Vil I have en guide med, som kan fortælle
jer om byens spændende historie, kan I bestille en tur‐
guide. I kan bestille en turguide samt hente byvandrings‐
guiden hos VisitKøge.
Køges historie skrives stadig…
Området omkring Køge Station og Køge Rådhus er en af
Køges nye bydele, hvor historien i høj grad smelter sam‐
men med nutiden. Her indbyder gaden Strædet til hyg‐
gelig shopping og lækker mad eller en tur i Nordisk Films
store biograf. De nye bygninger ligger side om side med
den gamle bykerne.
Slå derefter et smut ned omkring Køge Havn og områ‐
det syd for, hvor den nyeste del af byen skyder op. Nyd
de rekreative områder samt Søndre Strand, som ligger
her, kun et stenkast fra bymidten.
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Slå vejen forbi
Køge’s mange
gårde
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ang gennem
Besøg også Byarkivet, hvortil der er adg
helt tilbage fra
museumshaven. Her ﬁndes dokumenter
tograﬁer fra
1500-tallets slutning og over 120.000 fo
byens historie.

Kirkestræde 20

irke,
Køge Kirke – Sct. Nicolai – smuk byk
g har
opført i 1324. Kirketårnet er 43 m højt o
bent for
fungeret som fyrtårn for de søfarende. Å
rkeskibe.
besøg om sommeren. I kirken ﬁndes 4 ki
hoveder
Stolestaderne er udsmykkede med engle
k hugget
for enden, hvoraf mange af hovederne ﬁ
rigen,
næsen af af svenskerne under Svenskek
areret
hvor de havde besat Køge. De er dog rep
emtrædigen. I midtergangens gulv blev byens fr
var varmt
ende og rige borgere begravet. Når det
dtrykket
i vejret, lugtede det fra gravene, heraf u
”stinkende rig”.

TToorvet 1 – Køge Rådhus
bygning
– er Danmarks ældst fungerende rådhus
02. Øverst
- ca. 1552. Facaden stammer dog fra 18
rr,, Justitia
sidder et relief med to romerske gudinde
r dem stråler
(retfærdighed) og Minerva (visdom). Ove
solen som symbol på lykke og velstand.
2
største - og har i
TToorvet er med sine 9940 m provinsens
dlæggelse. Statuen
øvrigt ligget på stedet siden Køges grun
t renoveret totalt
forestiller Frederik VII. I 1997 blev Torve
mange brosten, og
med opretning og omlægning af alle de
sin vedholdende og konser
o
f
n
e
Køge modtog Byplanpris
r nedlagt en mindekvente byplanpolitik. I midten af torvet e
gen - en pæl, hvortil
plade for denne pris. Indtil 1799 stod ka
e på TToorvet.
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folk stod
stedet, med torveI dag udfolder der sig et hyggeligt liv på
dag onsdag og lørdag året rundt.
førhen en stor
TToorvet 2 er opført 1853-54. På stedet lå
es af bl.a.
købmandsgård, der i 1600-tallet beboed
hjemsøgtes af det
Hans Bartskær og hans kone Anne, som
ulterede i, at 15
såkaldte ”Køge Huskors”. Huskorset res
ndt på bålet.
kvinder blev anklaget for hekseri og bræ
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Brogade 16

Den magelige Køgestol

20

17

Køge Bro

Brogade 1

Oplev Køge til fods

Brogade 1 – Køge Apotek – opført i
1660-erne af Køges første apoteker
Jørgen Berendsen.
5.
Den nuværende facade stammer fra 186

Brogade 7

ården)
Brogade 7 – Oluf Jensens Gård (griseg
se,
har pakhuse og anden blandet bebyggel
le
der giver et godt indtryk af fortidens gam
et
købmandsgårde. I gården blev der handl
9,
med grise. Det søndre pakhus er fra 184
det nordre fra 1855.

Vestergade 7
Ve

Vestergade 16

Vestergade 16 – ”Richters
Gård”
opført 1644. Bygningen er n
ok den bedst
bevarede bindingsværksbyg
ning i Køge med
overdådige udskæringer. M
an har på nænsom
vis bevaret 1600-tallets atm
osfære – også inden
døre. De hyggelige, historis
ke lokaler rummer i
dag ”Richters Ølstue”.
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Køge Bro – Den oprindelig
e bro blev
bygget i 1637, den nuværen
de bro er
fra 1802 (den er dog renove
ret siden hen).
Byporten lå ved broen og m
arkerede den
sydlige indgang til byen

24

Vestergade 29
Ve

Vestergade 29 – er fra 18
75.
Bemærk jernornamenterne
over porten og
under vinduerne. Over porte
n inde i gården
sidder Køge Rådhus’ gamle
1600-tals ur.
Bagbygningen er det gamle
jernstøberi
fra 1865. Bygningen er fred
et.

Det lille thehus

Det lille thehus v/TToorveby
en. I 1700-tallet
afholdt byens førende fruer
dameselskaber i
thehuset, som lå i haven til
den tidligere
købmandsgård. Den freded
e bygning er
med nænsom hånd blevet i
standsat.
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Vestergade 7 – ”Garvergå
rden” er opført
1580-1600. Fra ca. 1770 og
til et stykke ind i det
20. århundrede var der garv
eri på stedet. Gården
og dens genbo, Vestergade
6, klarede sig uskadt
gennem den store brand i 1
633.
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Torvet 19
To

12

Torvebyen – en af Køges n
To
yere bydele,
opført i 2010 og derefter. Om
kranset af huse
i ﬂere plan,bygget i modern
e, enkel stil,
ligger et lille butikstorv, hvo
rf
okværk
Nørregade 5 – ca. 1620. rKauundisiagntdeent st
til Køge Å
nyæ
derks.at ”broer bindingsværket bevaretk. aBnem
t ikke
stenene” i porten er lavede af træ, så de
ud. 21
larmede, når hestevognen skulle ind og

Brogade 23 er opført ca. 1
638. Bemærk
træskærerarbejderne i bind
ingsværket, som
menes at stamme fra den k
endte træskærer
Abel Schrøders værksted i
Næstved. Mur- og
træværket er malet i samm
e farve. Denne
maleteknik sparede tid, når
alt skulle være
ensfarvet, heraf udtrykket ”
over stok og sten”.

Den magelige Køgestol –
Fændediget.
Kunstneren, bronzestøbere
n Allan Olsen,
har lavet en humoristisk sto
l, eftersom
stolen ikke er særlig magel
ig at sidde i.
Prøv selv!

19

Gårdene TToorvet 19 – velh
oldte købmandsgårde
fra 1700-tallet. Ned mod åe
n lå brændevinsbrænderiet, som udgjorde e
n indbringende
forretning indtil 1918. I dag
er gårdene et
attraktivt sted at shoppe el
ler gå på café.

Torvebyen
To

Nørregade 5

7

Brogade 23

Strædet

n
Strædet – Køges nyeste bydel. I gade
ﬁndes gode shopping mulighederr,, cafeer
trædet
samt en stor biograf. I den ene ende af S
ﬁnder man
ligger Kulturtorvet, og i den anden ende
m bred
Stationstorvet, som sammen med en 20
gangbro over jernbanen udgør et nyt
n
mødested i byen. Via broen kan jernbane
til
krydses samtidig med, at der er adgang
n til
togperronerne. Fra broen er der ﬁnt udsy
togtraﬁkken, byen og Køge Havn.

KØS

Brogade 16 er opført 1636
e rum.
S – museum fo,r aklutsnåsktoirdt et offentlig
tid efter KsØ
torbrandenet1r6u3m3,maefrbeonrgpmeremanent samling med
se
ster
Hans ChristensMenu. Med sin
mpler på dee1t82f0a.gårehrundredes kunst, som
bygningen byeeknsselængste b
gerrksvhisuess. for publikum.
med skiftende ophinædninggnsivnæ
t berømte
Bygningen huser Bjørn Nørgaards mege
nerr,, og
kartoner til Dronning Margrethes gobeli
ﬂot indbåde udefra og indefra er bygningen et
består af
slag i bybilledet. KØS´ unikke forplads
byder til
111 hvide trapper og plateauerr,, som ind
arakter.
udstillinger og aktiviteter af forskellige k

15
te
Kirkestræde 10 – Bygningen er fra førs
halvdel af 1600-tallet. Siden 1856 har
have).
bygningen huset Kjøge Børneasyl (børne
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dor”.
Køge Kirke er også blevet brugt i ”Mata
rn, gift.
Her blev Mads Skjerns datterr,, Ellen Skje

6

Kirkestræde 6 og 10

Indgang: Rådhusstræde, trappe mellem
butikkerne Vila og Deichmann

Foto: Martin Håkan

s højeste
Kirker blev næsten altid bygget på byen
irke, nu
sted. I gammel tid gik man op til Køge K
yens
går man ned for at komme ind i kirken. B
. opfyldgadeniveau er ganske enkelt steget pga
eder.
ning med skidt og møg gennem århundr

i
Kirkestræde 61–4 Huset er blevet brugt
Brogade
og Røde.
TV-serien ”Matador”. Her boede Ag1n9es
llupsfest
Gennem 1. sals vinduer kunne deres bry
Brogsaedseu1d9ef–raH, uoggodseGt åerrdi –porten, at Fedes kone,
Her ﬁnde
ntiedrdedlraelndgeer n Knud for ar tdluedeen efter
reM
staaurire,rehtem
kælder fr
Seedi øvrigt plakeattoemi kproinrgten.
bro1r3e0n0A
-tkaslleelt. m
velbevarede gulve og
munkestensmure med niche
r langs væggene.
Kælderen er i dag kendt som
Sjællands
bedste ølsted, specialist i øl
fra mere end
200 forskellige øl fra alverde
ns lande.
Live musik sommer og vinterr.
.

Taghave – Rådhusstræde
Ta

9

Offentlig taghave – Rådhusstrædet
i
Besøg Legehaven, en taghave, placeret
1. sals højde, midt i Køge centrum.
Man er velkommen til at nyde roen og
en.
blomsterne eller lade børnene lege i hav
ra
Samtidig får man et ﬁnt et kig på byen f
oven.

Køge Kirke

5

1166
TToorvet
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obbeltgård opført
Nørregade 4 – Køge Museum – er en d
rd. Har siden 1909
hhv. ca. 1610 og 1619 som købmandsgå
ger et af Danmarks
huset Køge Museum. I museets have lig
esøg museet og hør
ældste bindingsværkshuse (ca. 1500). B
amatiske forlis og lad
historien om linjeskibet Dannebroges dr
aven.
børnene kravle om bord på legeskibet i h

med
Kirkestræde 20 – er Danmarks ældste
ning,
nøjagtighed daterede bindingsværks byg
r døren).
opført 1527 (se dateringen i bjælken ove
nkesten,
Kun ud mod gaden er der muret med mu
mens resten af bygningen er lerklinet.
, kaldet
Bemærk i øvrigt de meget ﬂotte tagsten
hul i
”munke og nonner”. På nonnerne er der
p. Huset
tagstenen, mens munkene har en lille ta
rummer nu børnebibliotek.

g st.
Køge
Køg
1111

1188

Nørregade 4

8

Kirkestræde 13

3

pført i
Kirkestræde 13 – Smedegården – er o
boet af
begyndelsen af 1500-tallet. Huset var be
en står
smede, deraf navnet. Foran indgangsdør
i
to bislagssten, som i øvrigt er de eneste
delige
Danmark, der endnu står på deres oprin
rke i
plads. I 2005 udkom i øvrigt et særfrimæ
en på.
serien ”danske Boliger” med Smedegård

6
5
4
3
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Vestergade

Udgravninger viser, at Vest
ergade er Køges
ældste traﬁkåre. I den vest
lige ende ligger
Klosterkirkegården. Den er
det eneste, der er
tilbage af et franciskanerkl
osterr,, oprettet i 1484.
I 1532 overtog byen kloster
et. Materialer herfra
anvendtes ved byggeriet af
Køge Rådhus i 1552.
Over for kirkegården ses en
ﬂise i fortovet, som
markerer den vestlige bypo
rt.

D E N G A M L E BY VE D DE N FR I S KE ST
RAN D
Visit

vil overraske dig

Følg os på

Visit Køge

www.visitkoege.dk

Vandringer i Køge
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.

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
12

I foråret og eftersommeren er der mulighed for at
gå med på en guidet vandring i Køge.
Få indblik i byens spændende historie og hør om
livet i fortidens Køge. Turene har forskellige temaer,
så som gårdmiljøer, havnen, midtbyen, kældre
eller kirken.
Alle vandringerne er aftenture og guides på dansk.
Læs mere på visitkoege.dk eller kontakt VisitKøge
på tlf. 69 15 61 70 og hør, hvornår der er en vandring
i din ferie.
Du kan også vælge at være din egen guide. Hent et
gratis byvandringskort hos VisitKøge og læs mere om
byens velbevarede middelalderbygninger.

Hver
onsdag og
lørdag fra
kl. 8‐15

I Køge er der
Torvedag

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 hygge‐
lige stemning over en forfriskning.
13

Besøg det
d nye Søndre Havn
Et helt nyt b
boligkvarter skyder lige
e nu op i den nye bydel
Søndre Hav
vn, som ligger fantastisk mellem Køges historisk
ke
bymidte, ha
avnen, stranden og have
et.
Moderne arkittektur
For
den arkitek
k i
d er der
d allerede
ll de nu meget at se. Fra
F foråret
f å 20
021
F d
ki kturinteresserede
er der 11 nye boligkarr
b
éerr,, og du kan tydeligt fornemme den arkitektoniske
       
       
sig her inden fo
or rammerne af Køge Kysts udvviklingsplan.
Grønne byrum
m og klimasikring
2021 er også det første årr,, hvor du for alvor ka
an opleve et unikt særkende forr
Søndre Havn – almindingerne, som er langstra
akte grønne byrum, der inviterer til
fællesskab og ophold
o
og samtidig bidrager til både klimasikring og biodiversiitet.
Søndre Havn lig
gger ud til Køges naturskønne strandeng med sjældne og
hårdføre plante
err.. Langs grænsen mellem den nye by og strandengen kan du
gå
å tur på
åE
Engka
kanten, som er en ny promenad
de og samtidig
idi et værn mod
d
   
Midlertidige byrum
b
og kunst
Du kan også be
esøge midlertidige byrum med faciliteter for store og små –
som Tidsrummet med jorrd
dbærbøjerr,, man kan gynge i, og Opdagelsen med
udekøkken og byhaverr..

Layout: Askegaard / Fotos: Tidsrumm
met og stelen:
Martin Håkan/Coverganda.dk – øvrige: Rune
R
Pedersen

Følg stelerne langs Tråden.

Endelig kan du opleve kunst. Flere boligkarréer
har deres egne kunstværker – som Christian
Schmidt-Rasmussens farvestrålende vægmalerier
eller Tina Maria Nielsens bronzeskulptur, der er
inspireret af en hvalknogle.
Du kan også se ”Skibet”, som er et kendemærke
i porten til bygningen af samme navn, og som er
inspireret af et 500 år gammelt middelalderskib,
der dukkede op på byggepladsen her i 2018.
Kulturrute
Endelig har Køge Kyst lavet kulturruten ”Tråden”,
hvor en række betonsteler fungerer som guide til,
hvad du kan opleve i et område under forvandling.
Stelerne rummer også små fortællinger om byens
historie, og så har de hver deres kunstværk, skabt
til stedet af Cai-Ulrich von Platen.

Strand og moderne arkitektur.

Læs mere på www.koegekyst.dk

Plads til leg i byrummet ”Tidsrummet”.

Kunst i boligbyggeriet Strandparken.

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

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 butik‐
ker 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
17

Outdoor

Sø ved Dyndet, Borup

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 indehol‐
der 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 bade‐
strande, 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 stor‐
trives 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
20

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. Inde i
selve havnen er der flere restriktioner og fredningszoner.
På www.fishingindenmark.info kan du finde et interaktivt

kort over adskillige fiskepladser omkring Køge samt infor‐
mationen om reglerne og de forskellige zoner.
KØGE Å OG TRYGGEVÆLDE Å er blandt Sjællands aller‐
bedste havørredvandløb. I begge vandløb kan der i til‐
læg fiskes store brakvandsaborrer. Tryggevælde Å er
desuden kendt for et godt gedde‐ og rimtefiskeri.
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 klar‐
vandet sø, som leverer et godt gedde og aborrefiskeri i
forårs‐ og efterårsmånederne. Dalby Sø har fine be‐
stande 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:
fishingindenmark.info
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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 afveks‐
lende med store træer, og der er ikke langt mellem hul‐
lerne. 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

18 hullers landskabsbane og en 9 hullers pay & play
bane. På deres 18 hullers bane kan du spille til sommer‐
greens 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 hul‐
lers 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 cam‐
pingpladsen 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

– Naturskøn golfbane 8 km syd for Køge

Ganske tæt på Køge Centrum

9 hullers Pay & Play samt 18 huller venter på dig året rundt.
Vallø Golf er en smuk, åben bane med terræn og hurtige
greens. Vi har golfsæt til udlejning så kom og brug din ferie
hos os. Vallø Spisehus byder på lækker mad og drikke til
rimelige priser. Plads til op til 200 gæster til indendørs og
udendørs servering i et hyggeligt gårdmiljø. Vi glæder os til
at byde jer velkommen i Vallø Golf – venlighedens højborg.

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 restau‐
ranten på et varieret udbud af mad og drikke.

Vallø Golfcenter A/S
Køgevej 87
4600 Køge

Køge Golf Klub
Gammel Hastrupvej 12,
4600 Køge

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

Vi ses i Køge Golf Klub!

56 65 10 00
kogegolf.dk
admin@kogegolf.dk
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Kanoudlejning
i Køge

24

Kanosejlads er et must, når I besøger
Køge. Fra kanoen får I nemlig mulig‐
heden for at se byen fra vandsiden samt
et kig til de smukke, gamle huse fra
bagsiden. Her er en aktivitet, hvor hele
familien kan lave noget aktivt sammen.

Udlejning:
VisitKøge, Vestergade 1, 4600 Køge
Tlf. 69 15 61 70
4 kanoer med plads til i alt 13 personer

Nyd en dejlig sejltur med start fra Køge midtby. Her‐
fra sejles ud til skoven omkring Køge Ås. Undervejs
passeres den smukke og imponerende herregård,
Gammelkjøgegaard, og pludselig er du i det grønne,
omsluttet af træer og absolut fred og ro. Her træn‐
ger ingen støj igennem, her høres kun fuglenes fløj‐
ten.

Sejltider:
mandag‐fredag kl. 10, 12 og 14
lørdag kl. 10.30

Pris pr. kano:
kr. 150,‐ (incl. redningsvest)
Varighed: 1½ time

På en udlejning har I 1½ time til rådighed. På denne tid
kan I også sagtens nå at sejle et smut ud til Køge
Inderhavn, hvor små fiskerbåde og husbåde ligger side
om side, inden turen går retur til startstedet.
Efter I har været aktive, trænger I sikkert til noget at
spise. I er velkomne til at tage madkurven med og nyde
den i hyggelige have, hvorfra kanoudlejningen foregår.
Redningsveste:
VisitKøge har et større antal redningsveste, men grundet
COVID‐19 skal en vest hænge i ”karantæne” 72 timer
efter brug. Bestil derfor i god tid, så I er sikre på, at vi har
”rene” veste klar til jer. Man er også velkommen til at
medbringe egen vest.
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Bademuligheder
i Køge‐området
Køge‐området byder på forskellige bademuligheder. Langs Køge Bugt finder du
brede sandstrande, hvor der er masser af plads og dejligt, friskt badevand. Da der
er meget lavvandet, er strandene yderst børnevenlige..
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Toilet &
café/kiosk

Ishus
forefindes

ca. 400 m fra
stranden

Køge Nordstrand

Køge Nordstrand ligger ved Køge Marina, nord for Køge
Centrum. Her finder du en stor p‐plads, hvorfra der er
asfalt‐ og grusstier ned til selve stranden. Om sommeren
opsættes badebro, så det er muligt at komme ud på lidt
dybere vand.

Køge Søndre Strand

Søndre Strand ligger syd for Køge Centrum, omgivet
af skov og smukke græsenge. Badestranden er utrolig
bred og flad og giver gode muligheder for strandlege
som fx boldspil, uden at du generer andre strandgæ‐
ster. Badebro opsættes om sommeren.

Toilet &
iskiosk
forefindes
Toilet &
café/kiosk
forefindes

Havnebadet, Køge Marina

I havnebadet er der en badeplatform, hvorfra man kan
komme i vandet samt platforme indenfor en kort svøm‐
meafstand. Havnebadet er for erfarne svømmere.
Du kan hoppe i vandet her hele året rundt. Lige ved
havnebadet ligger Promenadebroen. Når det er mørkt,
bliver broen belyst nede fra vandet, så du kan følge
fiske‐og vandplantelivet.

Leje af kajak og SUP‐boards:
kulturfuglen.dk/aktiviteter‐1/leje.html

Revlen, Ølsemagle

Revlen, nord for Køge Centrum, inviterer med sin fine
og brede sandstrand til herlige stranddage. For at
komme ud til stranden passerer du gennem et fredet
vildtreservat med et meget rigt fugleliv. Du kan nyde
udsigten over revleområdet fra fugleudkigstårnet.
Badebro opsættes om sommeren. Her kan også lejes
kajakker og SUP‐surfboards.

Café
forefindes

Spisesteder
i nærheden

Badesøen, Dyndet, Borup

Badesøen Dyndet ligger skønt i den sydvestlige del af
Køge Kommune og er et resultat af tidligere tiders mas‐
sive udgravning af grus. Søen er i dag et yndet udflugts‐
mål. Tæt ved søen kan man via en trappe komme op på
toppen af en af åsens højderygge, hvorfra der er en
fantastisk udsigt.

Køge Svømmeland

Er vejret ikke til udendørs badning, har I muligheden
for at bruge dagen indendørs i Køge Svømmeland.
Her kan hele familien udfolde sig i morskabsbassinet
med bl.a. legetøj, vandkanon og modstrømskanal.
Få fart på ned ad vandrutschebanen eller spring ud
fra 1, 3 og 5 m vipperne. I kan også bare slappe af i
saunaen eller boblebadet.
27

Udsigtspunkter
i Køge
I Køge finder du flere udsigtspunkter med fantastisk udsigt over Køge by og
Køge Bugt. Fra Køge Kirkes tårn er der på en klar dag en utrolig panoramaud‐
sigt ud over Køge Bugt helt til Øresundsbroen. I kan også prøve den pris‐
vindende gangbro ved Køge Nord Station,hvorfra man får et unikt blik over
Køge Bugt Motorvejen.

Tårnet i Køge Kirke ‐ Sct. Nicolai

Få et flot kig ud over Køge By. Kirkens
tårn er åbent i skolernes sommerferie.
Gå op ad den snoede trappe, til toppen
43 m oppe.

Køge Nord Station
Køge Nord togstation, et markant og arkitektonisk
vartegn for Køge samt den nye port for rejsende til
København.
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Stationsbroen

Taghaver i Køge

Udsigtsvolden på Køge Marina

Sydmolen, Køge Havn

Fugletårnet ved Ølsemagle Revle

Dyndet, vest for Køge

Få et godt kig til byen, havnen og stationen fra
stationsbroen. Også god udsigt for kørestolsbrugere.

Gå op på den grønne vold, hvorfra der er smuk udsigt
over havet. Gå også op på toppen af Havhøj, hvor udsig‐
ten over Køge By med alle dens røde tage er fantastisk.

Ølsemagle Revle, kendt for sin store artsrigdom af
vadefugle. Besøg udkigstårnet, hvorfra fuglene kan
betragtes. Fantastisk udsigt ud over Køge Bugt.

De 3 taghaver byder både på aktivitet og rekreation.
Haverne over butikkerne i Rådhusstræde er oﬀentligt
tilgængelige. Her kan du både finde ro samt
legemuligheder.

Med den 888 m lange mole kan du komme helt tæt
på havet og måske se et stort skib sejle ind. Unikt vue
ind over Køge by fra molens spids.

I det smukke moseområde, Dyndet, vest for Køge,
ligger ”badesøen”, omkranset af høje skrænter og
skov. Skrænterne er det yderste af højderyggen Køge
Ås. Kravl op på toppen, hvorfra der er en fantastisk
udsigt over mose‐ og skovområdet.
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Spis, drik
& shop

Hvis du mener, at det gode måltid er en central del af ferien, går du ikke for‐
gæves 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.
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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.

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

Malerklemmen
Ibsens pub & vinbar

Idyllisk traktørsted fra 1752 i maleriske omgivelser
omgivet af skov og søer. Serverer dansk mad i hygge‐
lige omgivelser. Frokost, middag, selskaber. Speciale:
Hjemmelavede æbleskiver. For åbningstider, ring og
hør.

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

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 des‐
serter, 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

Malerklemmen
Ved Kildepladsen 4, Dyndet,
4140 Borup
25 85 05 36
malerklemmen.dk
info@malerklemmen.dk
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Vin-O

Hyggelig vin‐ og tapasrestaurant
i hjertet af Køge.
Vin‐O ejes og drives af ægteparret Karina & Frank Ovesen.
Er du til hygge, nærvær, stemning og masser af vin på glas
(også Champagne) så kom forbi :‐)
Vi serverer kolde tapasretter, sandwich, salat og små
snacks.
Du kan bestille tapas "to go" hvis du fx ønsker at nyde
frokosten/ aftensmaden i det fri eller til anden sammen‐
komst.
Vi har en superhyggelig restaurant og en solvenlig
gårdhave, der oser af stemning og hygge.
Så kom og nyd en stund i rolige og hyggelige omgivelser.

Vin‐O
Vestergade 19A
4600 Køge

40 50 57 75
vin‐o.dk
Info@vin‐o.dk

CLUBHOUSE
CAFE

RESTTAAURANT

KR
RO
OHN

Clubhouse

Cafe & Restaurant

Kaffekælderen

Vi har en stor terrasse, hvorfra du kan opleve stem‐
ningen fra de mange aktiviteter området kan byde på.
Vi serverer god og varieret mad, af de bedste råvarer,
til rimelige priser.

Kaﬀekælderen ligger på bredden af Køge Å. Her kan
man nyde mange dejlige former for drikkelse, kaﬀe og te
foruden belgisk chokolade, vin, øl eller vores specialitet
Irish Coﬀee. Alt brygget med stor omhu af vore profes‐
sionelle baristaer. Hvad enten du ønsker en forfriskende
kop te, iskaﬀe, et glas rosé 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.

KROHN
Gammel Hastrupvej 12,
4600 Køge

Kaﬀekælderen
Brogade 26,
4600 Køge

Hyggelig familierestaurant i smukke omgivelser, ved
Køge Golfklub.
Er du til f.eks. stegt flæsk med persillesovs, burger,
snacks, en let anretning, salat m.v., så kom og nyd en
hyggestund hos os.

30

22 87 22 44
krohn‐clubhouse.dk
info@krohn‐clubhouse.dk

61 71 22 86
kaﬀekaelderen.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.

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

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.
Åbningstider:
Jenners Dockside
mandag til lørdag: kl. 11.00 ‐ 22.00
Havnen 21,
søndag:
kl. 11.00 ‐ 16.00
4600 Køge
43 69 93 39 (tast 2)
jenners‐dockside.dk
kontakt@jenners‐dockside.dk
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Når

ØNSKESMYKKET

bliver

YNDLINGSSMYKKET

Custom
made
Vi lægger vægt på Dansk håndværk
og Dansk design og har derfor et
bredt og specielt udvalg både
i guld og sølv

Jernbanegade 1 · 4600 · Tlf. 56 63 06 07 · www.kruuse-guld.dk
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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.
HJ Belysning
Høgevej 5,
4600 Køge

56 65 13 50
lyspunkt.dk

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

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 forskel‐
lige 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

Priserne kan være ændrede.
35

Velkommen til

KØGE’S MODERNE
SHOPPINGGADE!
I Strædet ﬁnder du stort udvalg indenfor mode og interiør
med butikker som H&M, Gina Tricot, Sport24,
Kings & Queens og Imerco.
Her ﬁnder du også en stor biograf, 6 hyggelige
spisesteder, dagligvarer og butikker indenfor
kunst, krea og design.
Strædet er centralt placeret i Køge, tæt på s-tog og
med gode parkeringsmuligheder.

Vi har åbent alle ugens dage*
Man-fre 10-19
Lør-søn 10-16
Se mere på vores hjemmeside og
på sociale medier:
WWW.STRAEDEKOGE.DK
@StraedetKoege
@straedet_koege

450 P-PLADSER I P-HUS / GRATIS PARKERING HVER SØNDAG

ÅBENT
ALLE UGENS
DAGE

STRÆDET KØGE
Rådhusstrædet, 4600 Køge / www.straedetkoge.dk/
*Dagligvarer, biograf, ﬁtness og dagligvarer har udvidede åbningstider.

S-TOG
LIGE TIL
DØREN
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Wellness

Forkælelse i Køge

Har du for brug afslapning og ro oven på en dejlig dag fuld af spændende
og sjove oplevelser, så besøg Kapellangaarden Spa & Wellness i hygge‐
lige Kirkestræde. Her kan du få eksklusive behandlinger fra top til tå, som
giver ro og velvære. Behandlingerne nydes i fordybende ro i en middel‐
alderkælder fra 1300‐tallet. Kælderen er gennemrenoveret med de origi‐
nale munkesten, og her mærker man 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 for‐
nyet energi ‐ klar igen til at besøge alle Køge‐områdets herligheder.
Er du træt efter forkælelsen, så tag en overnatning i byen og se mere
dagen efter. Du finder mange gode overnatningsmuligheder i Køge.
Trænger du til noget lækkert at spise, har Køge masser af gode spise‐
steder at vælge imellem. Se oversigten ”Spis og drik” og ”Sov godt”
bagest i brochuren.

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

ØNSKER DU AT BESØGE OS?
FIND OS HER

– Spa & Wellness

Kapellangaarden Spa & Wellness er et
unikt behandlingssted i Køge centrum.
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.
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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

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

Sov
godt
Køge har et godt udvalg af dejlige
steder, hvor du kan overnatte – lige fra
campingpladsen i naturskønne omgivel‐
ser 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 omgivel‐
ser. 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 minigolf‐
bane, hvor I kan slå jer løs.
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Hedebohuset B&B

Hyggelige værelser i landsby nær Køge
· Der er en bus lige udenfor døren, som kan bringe
gæsterne helt til dørs og nemt til toget.
· Parkering lige ved døren
· Eget bad/toilet
· TV og WiFi i alle rum
HEDEBOHUSET B&B
Højelsevej 5,
4623 Lille Skensved

· Gratis kaﬀe/the
· Stor have med terrasser
og legehus
20 45 07 55
hedebohuset.dk
info@hedebohuset.dk

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 familie‐
værelser 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: 27/1 – 22/12 2021 fra kl. 8‐12 og 16‐18
Danhostel Køge
Vamdrupvej 1,
4600 Køge
40

61 18 12 03
danhostel‐koege.dk
info@danhostel‐koege.dk

B&B
Gløerfeldtsvej
Beliggende centralt
i Køge, ‐ tæt på
busser og tog.

Lyse og venlige værelser med
mulighed for extra opredning.
· Skiftende kunstudstillinger. · Fri kaﬀe og te,
· 2 terrasser.
‐Bager lige i nærheden.
B&B Gløerfeldtsvej
Gløerfeldtvej 7,
4600 Køge

51 80 40 41
skabfriluft.dk
kjepe@frederikssund.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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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, Skovtårnet.

Køge & Vallø Camping

Er I en gruppe, der skal besøge Køge,
så benyt dig af et busselskab med
lokalkendte chauﬀører.
Har I brug for inspiration til
planlægning af jeres tur, hjælper
VisitKøge jer gerne på vej.
Find os på s. 3.

Åbningstider: 27/3 kl. 9.00 ‐ 26/9 kl. 12.00 (2021)
Køge & Vallø Camping
Strandvejen 102,
4600 Køge

Herfølge Turistfart
Vi har bussen til alle formål: fra 10‐83 pers.

Herfølge Turistfart
Færøvej 4,
4681 Herfølge

THINK
OUTSIDE
THE
BOX
Lynge Olsen Group A/S · Galoche Allé 2 · 4600 Køge · lyngeolsen.dk
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56 65 28 51
valloecamping.dk
info@valloecamping.dk

56 27 40 89
herfoelge‐turistfart.dk
info@herfoelge‐turistfart.dk
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Oplevelser
s.6 ‐ G2

s.7 ‐ G2

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

Nørregade 4, 4600 Køge
70 70 12 36
museerne.dk/koge‐museum
koegemuseum@museerne.dk

Galleri Nørregade

Åbningstider 2021
Lørdag kl. 11.00‐15.00
s.6 – 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
Kirketårnet:
åben mandag til fredag
I skolernes sommerferie
kl. 12.00 – 16.00
Entre Kr. 10,‐ for voksne,
børn gratis iflg. med voksen.

s.8 ‐ G2

Køge Museum

Åbningstider 2021
1. jan. ‐ 30. jun.:
Mandag ‐ fredag kl. 10.00 ‐ 16.00
1. juli ‐ 31. aug.:
Mandag ‐ fredag kl. 10.00 ‐ 17.00
1. sept. ‐ 30. nov.:
Mandag ‐ fredag kl. 10.00 ‐ 16.00
1. dec.‐ 31. dec.:
Mandag ‐ fredag kl. 10.00 ‐ 18.00
Hele året:
Lørdag kl. 10.00 ‐ 15.00
1. søndag i måneden kl. 10.00 ‐ 15.00
*Museet er lukket 1. januar samt
24.‐, 25.‐, 26.‐, og 31. december
Se priser på hjemmesiden

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
s.8 ‐ Kort 2

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

Åbningstider:
8. maj‐26. september:
lør‐ søn‐ og helligdage kl. 11.00‐17.00
Grupper efter aftale
Vi har også åbent
den 20. og 21. oktober
(onsdag og torsdag i efterårsferien)
Entre: V: kr. 50.‐ B: kr. 20.‐

s.7 ‐ H2

s. 14 ‐ 15 ‐ H1 + H2

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

En oplevelsesrig forbindelse
mellem bymidten og havet

Kjøge Mini‐By

Åbningstider:
27. marts – 5. april (påske):
kl. 10.00‐16.00
1. maj – 25. juni alle dage:
kl. 10.00‐16.00
26. juni – 8. august alle dage:
kl. 10.00‐17.00
9. august – 3. oktober alle dage:
kl. 10.00‐16.00
16. – 24. oktober alle dage:
kl. 10.00‐16.00
V: kr. 60,‐ B: 5‐15 år, kr. 20,‐
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Tråden ‐ Køge Kyst

Legeplads i Køge Museums have. Åben i museets åbningstid ‐ gratis.

Aktiviteter/Outdoor
s.6 G2

Køge Festuge

koegebib.dk
koegebib@koege.dk

s.9 ‐ D3

Kort 3

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

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

Køge Svømmeland

s.10

Udflugtsmål uden for køge

s.12

Vandringer i Køge

Herfølge Bibliotek

LYSTBÅDEHAVN:
s.9 ‐ F2

Køge Marina

Bådehavnen 2, 4600 Køge
56 66 16 89
koegemarina.dk
marina@koege.dk
s.20‐21

LYSTFISKERI

Kort 1

Borup Bibliotek

Parkvej 2, 4140 Borup
56 67 27 27
koegebib.dk
borupbib@koege.dk

s.12

Aktivitetskalender ‐ KøgeNU
koegenu.dk

s.12 G3

SKATTEJAGT / VisitKøge

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

s.3 ‐ G3

VisitKøge (Hot spot)

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

CYKELUDLEJNING:
Kort G3

s.24 G3

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

Garant Cykler

Vestergade 41, 4600 Køge
56 65 84 85

GOLFBANER:
s.23 ‐ Kort 3

s.26

Bademuligheder
i Køge‐området

s.28

Udkigspunkter i Køge

Køge Golfklub

Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge
56 65 10 00
kogegolf.dk
admin@kogegolf.dk
s.23 ‐ se vejl. på Kort 3

INTERNET:
s.6 ‐ G2

Køge Bibliotek

Kirkestræde 18, 4600 Køge
56 67 28 00

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

WELLNESS:
s.36 ‐ G2

Kapellangaarden
‐ Spa og Wellness

Kirkestræde 23, 4600 Køge
93 92 46 00
kapellangaarden.dk
info@kapellangaarden.dk
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Spis og drik
Bagsiden ‐ F1

s.31 ‐ H2

s.31 ‐ 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

Sanne’s Desserter

s.61 ‐ F2
s.43 ‐ H2

s.32 ‐ H2

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

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

Comwell Køge Strand

Kaﬀekælderen

Stacy’s

Bådehavnen 1, 4600 Køge
31 32 32 12
kontakt@stacysdiner.dk
stacysdiner.dk
s. 33 ‐ H2

s.31 ‐ G2

s.31 ‐ Kort 1

Torvet 12, 4600 Køge
info@cupsncones.dk

Ved Kildepladsen 4, Dyndet,
4140 Borup
57 52 60 33 / 25 85 05 36

Cup’s n Cones

s.32 – G3

Vin‐O

Vestergade 19A, 4600 Køge
40 50 57 75
vin‐o.dk
info@vin‐o.dk
s.32 – Kort 3

Clubhouse Café og Restaurant
Gammel Hastrupvej 12, 4600 Køge
22 87 22 44
krohn‐clubhouse.dk
info@krohn‐clubhouse.dk

s.41 ‐ H2

Hotel Niels Juel

Toldbodvej 20, 4600 Køge
56 63 18 00
hotelnielsjuel.dk
hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk
s.33 ‐ H2

Hugos Kælder

Brogade 19, gården, 4600 Køge
56 65 58 50
hugos.dk
hugos@hugos.dk
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Malerklemmen

malerklemmen.dk

info@malerklemmen.dk
Foto: Niclas Jessen

Jenners Dockside

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

Shopping
s.32 ‐ F3

s.36 ‐ G2

s.35‐ G2

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

Rådhusstrædet 7E, 4600 Køge
straedetkoge.dk

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

HJ Belysning

s.37 ‐ G3

Køge Handel

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

Strædet

Åstrædes Ostehus

s.3+35 ‐ G3

VisitKøge

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

s.34 – G2

Kruuse Guld og Sølv

Jernbanegade 1, 4600 Køge
56 63 06 07
kruuse‐guld.dk
kruuse.guldogsoelv@gmail.com
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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

Annettes Anneks

Pedersvej 22, 4600 Køge
56 65 01 66 / 60 84 14 30
marsnermail@adr.dk
Kr. 500 ‐ 600,‐
s.40 ‐ G2

B&B Gløerfeldtsvej

Gløerfeldtsvej 7, 4600 Køge
51 80 40 41
skabfriluft.dk
kjepe@frederikssund.dk
Kr. 450,‐
H2

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

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.40 ‐ Kort 2

HEDEBOHUSET B & B

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

Danhostel Køge

Vamdrupvej 1, 4600 Køge
61 18 12 03
danhostel‐koege.dk
info@danhostel‐koege.dk
4/1 – 22/12 2021
Kl. 8.00 ‐ 12.00 og 16.00 ‐ 18.00

CAMPING:
s.42 ‐ I2

Køge & Vallø Camping ***

Strandvejen 102, 4600 Køge
56 65 28 51
valloecamping.dk
info@valloecamping.dk
27/3 kl. 9.00 ‐ 26/9 kl. 12.00 (2021)
V: kr. 90 / B: kr. 50
V = Voksen B = Børn
Bemærk at der opkræves
miljøafgift pr. person

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

Priser for
privatovernatning

HOTELLER:

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

s.43 ‐ H2

Comwell Køge Strand

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

Morgenmad
kan købes

Lejlighed
s.41 ‐ H2

Hotel Niels Juel ****

Toldbodvej 20, 4600 Køge
56 63 18 00
hotelnielsjuel.dk
hotelnielsjuel@hotelnielsjuel.dk
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VANDRERHJEM:
s.40 ‐ F4

Hund er tilladt

Parkering i Køge
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.
Sygehusvej

Ring
vejen

n
bane

ard

Køge Kommune - betalingszone

Værftsve
j

tsvej
Østre Bane
vej

Ivar Huitfeld

e
Nørrega
de

stræd

Kirke

Kirkes

Bleg
dam

Betalingsparkering
Timepris 8 kr.
Parkering med tidsbegrænsning

Lorem ipsum

vej

Ves
ter
gad
e

Betalingsparkering
Timepris 8 kr.
Parkeringslicens:
200 kr. pr. måned. 2.000 kr. pr. år.
Køge Kommune
Køge Kyst

Værfts

træde

Tøxensvej

Gratis parkering

Øvrig parkering (se skilte)

men

Bufferzone med 2 timers gratis
parkering eller dagsbillet 30 kr.
Dagslicens kan også købes med
betalings-apps.

Søndre Kajgade

Søn- og helligdage gratis

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

n
de
na
me

Lørdage kl. 8-15

ro
dp
an
Str

Hverdage kl. 8-18

j

Betaling og tidsbegrænsning gælder:

ve

Her kan du parkere

Toldbo d

S øn
dre
Alle

Strandkvanen

S

j
ve
de
Ba
re
d
øn

Søndre Strand

Hold dig altid
orienteret på den
faktiske skiltning.

For yderligere oplysninger om parkering
henvises til:
koege.dk/parkering
koegekyst.dk/byen/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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Værd at vide
til dit besøg i Køge
ALARM: 112
POLITI: Midt‐ og Vestsjællands Politi
Alarm 114
46 35 14 48

VANDRINGER I KØGE: Mødested ved
statuen på Køge Torv kl. 19.00
Tilmelding til VisitKøge
nødvendig. ENTRE!
Se annoncen på side 12. (Kun på dansk.)

SYGEHUS:
Sjællands Universitetshospital Køge,
Lykkebækvej 1, 4600 Køge
56 63 15 00

OFFENTLIGE TOILETTER:
Nørregade 2, 4600 Køge
Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 8.00‐18.00
Lørdag ‐ søndag kl. 8.00‐15.00
Helligdage lukket

AKUTTELEFON:
70 15 07 08 / døgnet rundt

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

TANDLÆGEVAGT:
Lørdag, søndag og helligdage
mellem kl. 9.30‐11.30 / 29 60 01 11

Taxa:
56 65 35 35
4 x 48

APOTEK:
Køge Apotek,
Torvet, Brogade 1, 4600 Køge
56 65 01 21
kogeapotek.dk
Køge Stations Apotek,
Rådhusstrædet 10G, 4600 Køge
32 22 01 22
kogeapotek.dk

MØNTVASK: Vasketeria‐Møntvask,
Nørre Boulevard 67, 4600 Køge, / G2
Åbningstid: man‐søn kl. 06 ‐ 20

P

AUTOMAT

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

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

PARKERING I KØGE
Se parkeringsoversigt side 49

VISITKØGE
Vestergade 1, 4600 Køge
69 15 61 70
Se side 3
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If you like retro, funky,
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
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Arken
Restaurant

– 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 forskel‐
lige 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.
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Bådehavnen 21 / DK‐4600 Køge / Tel (+45) 5666 0505 / www.restaurant‐arken.dk / kontakt@restaurant‐arken.dk

