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Inviterer hermed til spændende besøg og rundvisning på Københavns Universitet 

 

                             
                                          

Københavns Universitet, Frue Plads, 1165 København 

Tirsdag 17. februar 2015 kl. 16.00 

 

Vi har denne gang arrangeret en rundvisning på Københavns Universitet, som er Danmarks ældste universitet og blandt 

de ældste i Nordeuropa. Universitetet er placeret på en række forskellige adresser i og uden for København, den 

ældste del er beliggende i Københavns Indre By, og det er den del vi skal opleve med en guide. 

Det gamle universitet på Frue Plads rummer en række af Københavns smukke historiske bygninger, bl.a. gemmer byens 

ældste hus sig i universitetsgården. 

                

Kl. 15.50  mødes vi ved trappen til Københavns Universitet på Frue Plads. 

Kl. 16.00  afhenter guiden os til en rundvisningen. 

Kl. ca. 17.30 slutter vi dagen af med en lækker middag, på et rigtig godt italiensk spisested,   

                       Ristorante Italiano, Fiolstræde 2, 1171 København. ( se deres hjemmeside ). 
                              

Pris for hele arrangementet kr. 360,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til  

kirstenkann@hotmail.com  

 

HUSK som sædvanlig ”først til mølle” princippet 

Evt. gæster ( ikke Inner Wheelere + mænd ) vil blive sat på venteliste, da der kun er begrænset antal pladser 

      

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 360,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive navn på indbetalingen. 

 
 

På gensyn til en meget lærerig eftermiddag og fælles Inner Wheel oplevelse på tværs af klubber og distrikter 

 

                             Lillian Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780      

                                     

 

Bedste transport: S-Tog til Nørreport Station og gå ned ad Nørregade ca. 10 min. til Frue Plads. 

Alternativ: Parkering Torvehallerne, underjordisk ( dyr parkering ! )   

 

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