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Inviterer nu til en rundvisning i Erichsens Palæ 

Torsdag 6. april 2017 kl. 16.50 
 

       
 

Vi har nu fået mulighed for at få rundvisning i det smukke Erichsens Palæ, Danske Banks Hovedkvarter. 

Rundvisningen varer ca. 2 timer incl. et let traktement med vin og sandwich, og der bliver rig lejlighed til at 

stille spørgsmål.  

Storkøbmand Erich Erichsen opførte den palæagtige købmandsgård ved Kongens Nytorv i København 1797-

99.Bygherren var en af landets største skibsredere og tjente i flere år store penge på oversøisk handel. 

Erichsen brugte store summer på bl.a. repræsentationsrum i pompejansk stil. Det smukke interiører eksisterer 

stadig og palæet har i mere end 100 år tilhørt Danske Bank. 
 

MEN kl. 14.30 - Før vi bliver guidet rundt i Erichsens Palæ, vil vi indtage eftermiddagste/kaffe med kage i 

Tårnet på Christiansborg, ”Bojesens konditorkunst”. En virkelig kulinarisk oplevelse. 
 

Kl. 14.30 mødes vi uden for indgangen til Tårnet, Christiansborg. 

 KUN SMÅ TASKER MÅ MEDBRINGES! Der vil være sikkerhedstjek i ca. 15–20 min. 

Kl. ca. 16.00 er der mulighed for at komme helt op i Tårnet, og nyde den smukke udsigt over hele København. 

Kl. 16.50 PRÆCIS skal vi stå foran Erichsens Palæ, hvor en guide er parat kl. 17.00, og dørene lukkes efter os.  

Kl. ca. 19.15 er arrangementet slut.  

Pris for hele arrangementet kr. 170,00 

Hvis man kun kan deltage i rundvisningen i Erichsens Palæ er prisen kr. 50,00  

Tilmelding senest 1. marts 2017 til Kirsten Kann 

eller vores hjemmeside Kulturklb.dk (som automatisk sender videre til Kirsten) 

På denne tur er der 30 pladser. HUSK, som altid ”først til mølle” princippet 

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte kr. 170,00 eller kr. 50,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216 eller Mobilpay 2028 6780  

Husk at skrive NAVN på indbetalingen. 

 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag og fælles kulturel oplevelse 

 

Lillian Ellebæk Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780 

kirstenkann@hotmail.com 

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 

 

 

Transport: Stå af på Københavns Hovedbanegård og tag bus 1A, 2A eller 26 til Christiansborg. 

Alternativ: Dårlige parkeringsmuligheder i området, men P-hus ”Magasin du Nord” kan bruges. 
 

NB: Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre. 
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