
Kom med på en rundvisning på Kastellet 
Den 14. maj 2018 kl. 11.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Navn/ Tlf.:_______________________________________________________________________ 
 
Email:__________________________________________________________________________ 

Kastellet i København er et af  

Nordeuropas fineste og bedst bevarede 

fæstningsværker, en fredelig grøn oase 

midt i en travl storby og er samtidig et 

forsvars- og kulturhistorisk 

mindesmærke, museum, et rekreativt 

område og ikke mindste en yndet 

turistattraktion. 

Christian d. IV påbegyndte anlægget, 

og Frederik d. III ombyggede det, så 

det stod klar til brug i 1664. 

I dag anvender Forsvaret overvejende 

bygningerne som kontorer. 

------------ 

På en rundvisning med én af 

foreningens guider hører man om 

Kastellets historie, ser hvordan 

soldaterne boede i midten af 1700 

årene, føler gyset i krudttårnet, der 

blev anvendt som fængsel i starten af 

1800 tallet, besøger Den Gamle Arrest 

fra 1725, og ser cellen hvor Struense 

var fængslet i 1772. Og vi skal også se 

Kastellet Historiske Samling. 

 

 

 
Kvittering for betaling: 

 

--------------------------------------------------------------- 

Rundvisningen varer ca. 1 ½ time. 

Pris pr. person kr. 50,00. 

Vi mødes ved Flagstangen i Kastellet kl. 11.00. 

Indgang til Kastellet ad Kongeporten som ligger lige ved 

Den Engelske Kirke, Churchillparken 11, 1263 Kbh. K. 

Tag toget til Østerport St.  eller bus 1A fra Hovedbanen. 

--------------- 

Da Kastellets gader er belagt med brosten og voldene med grus, så 

husk fornuftigt fodtøj samt lunt tøj, idet rundvisningen foregår meget i 

det fri. 

Tilmelding til Eventudvalget fra: 

Mand. d.05.03 2018 til torsd. d. 22.03. 2018. 

Til: Anne, Lis  eller John.   

På følgende hold finder i mindst én af os, så vidt muligt: 

Dame-og mixhold, mand. i hal 1 og torsd. i hal 3. 

Tirsd. Cirkeltræning hal 3. 

Onsd. Effektgym. hal 4 og Linedans i hal. 2. 

Torsd. til Stavgang.  

(se hvordan vi ser ud på, www.oppaadupperne.dk.) 

 For evt. yderligere oplysninger send en mail til os:  

Anne (anneogtom@comxnet.dk) 

Lis (lisni@godmail.dk)  

John (John.moerch@get2net.dk) 
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