
INSPIRATIONS-
TUR 2022

INVITATION TIL KVINTEQ

KVINTEQ
NETVÆRK FOR KVINDER I TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE

Tema er design, arkitektur og oplevelser i det nye København.

Studieturen afholdes fra torsdag den 15. september til lørdag den  
17. september 2022 midt i Københavns Centrum.

Pris 3.195 kr. ex. moms pr. person for 2 overnatninger og middage.



Sydhavnen, hvor vi sammen med en arki-
tektstuderende vil opleve den nye bydel, 
der er skudt op langs hele havneområdet 
– sejlturen slutter ved Fisketorvet, hvor vi 
går via Dybbølsbro over til Kødbyen.

Kl. 17.00 

Så skal der trædes i pedalerne i selskab 
med Cykelkokken - En madoplevelse 
med fokus på bæredygtighed, udeliv og 
kreativitet i byens rum. 
 

Aftenen har ”open end”.

LØRDAG

Vi slapper af og nyder en dejlig morgen-
mad i hotellets restaurant og runder af.

Tak for denne gang.

TORSDAG

FREDAG

Kl. 9.00 

Vi mødes hos Grohe i København SV. 

Herfra kører vi til TEKNIQ Arbejdsgivernes 
hovedkontor i Glostrup.

Kl. 12.00 

Dejlig frokost og rundvisning i TEKNIQ 
Arbejdsgivernes hus. Efter frokosten 
samles vi i Københavns Blikkenslager og 
VVS Laugs mødelokale til et overraskende 
historisk tilbageblik.

Dialog med Troels Blicher Danielsen, 
Administrerende direktør i TEKNIQ  
Arbejdsgiverne.

Kl. 14.30 

Tjek-in på Hotel SKT Annæ.

Kl. 16.35 

Fra hotellet går vi via Inderhavnsbroen til 
Christianshavn.
Ved Christianias hovedindgang mødes vi 
med stadsarkivar Ole til en spændende 
rundvisning på Christiania. 

Vi skal blandt andet se Kvindesmedjen og 
elinstallationer. 

Kl. 19.00 

Vi spiser en dejlig middag på restaurant 
Spiseloppen - restauranten der selvfølge-
lig drives som et kollektiv.

Aftenen har ”open end”.

Kl. 8.30
 
Vi går igen over Inderhavnsbroen til 
Holmen og besøger D Studio og Louis 
Poulsen – et stort nyt showroom for  
nogle af verdens førende møbel- og 
belysningsbrands. Showroom Manager 
Louise Engelbrecht viser os rundt.

Kl. 10.15 

Vi krydser vejen og besøger Dornbracht 
– en af verdens førende designere og 
producenter inden for køkken-, badevæ-
relses- og spaudstyr. Der serveres en let 
frokost.

Kl. 12.00  

Frikvarter

Kl. 15.00 

Vi stævner ud fra Ofelias Plads og med 
Islands Brygge om bagbord styrer vi mod 

KVINTEQ
NETVÆRK FOR KVINDER I TEKNIQ ARBEJDSGIVERNE

De bedste hilsner fra Styregruppen Ruth, Anja, Louise, Charlotte, Margit og Anne Mette

TILMELDING SENEST DEN 8. AUGUST 2022

Kommer du langvejs fra eller bare vil have max ud af turen er der mulighed for at tjekke-in allerede  
onsdag eftermiddag. Pris for en ekstra overnatning 1.450 kr. inkl. morgenmad.

Der arrangeres transport torsdag morgen fra hotellet, hvis du er ankommet med tog/bus.

Hotel SKT Annæ, Sankt Annæ Plads 18-20, 1250 København. 
Parkering muligt i Jeudan Parkeringshus ved Sankt Annæ Plads. Der er rabat for hotellets gæster. 

PROGRAM


