
Green Bike Tours har specialiseret sig 
i at organisere ture og events inden for det 

grønne og bæredygtige område i København, 
Malmø og Berlin.

 
 Vi har fokus på byens mange spændende  

initiativer og vores ture foregår bæredygtigt, 
nemlig til fods eller på cykel. 

“The highlight of our trip! We 
can not recommend this tour 

enough!!!” - Camille R.
“So different and insight-
ful – absolutely loved the 

tour” - Roman J. G. 



TUR 1 - FREMTIDENS BÆREDYGTIGE KØBENHAVN
På denne 2 timers cykeltur får du mulighed for at opleve København 
fra en ny vinkel og samtidig opnå viden om Københavns bæredyg-
tige tiltag, grønne områder og klimaplan. På turen vil I opleve grønne 
tage, cykelbroer, grøn arkitektur, vindmøller, byens tilpasning til  
fremtidens vejr og meget mere! 

Turen er egnet for grupper fra 10 til 75 personer  
(fra 1 gruppe til 5 grupper)
Tid i alt: 2 timer
Pris: 200 kr.  (ex. cykelleje). Hvis cykelleje ønskes er prisen 280 kr.

TUR 3 – NØRREBRO OG ØSTERBRO TUREN
På denne 2 timers cykeltur på Nørrebro og Østerbro kommer du til at 
opleve grønne områder, lokale haver, rekreative områder som super- 
kilen, hipstergader samt klimakvarterer – så der er både fokus på den 
grønne bæredygtighed, men også på den sociale på denne tur.
 
Turen er egnet for grupper fra 10 til 75 personer  
(fra 1 gruppe til 5 grupper)
Tid i alt: 2 timer
Pris: 200 kr.  (ex cykelleje). Hvis cykelleje ønskes er prisen 280 kr.

TUR 5 – DET SOCIALT BÆREDYGTIGE NØRREBRO
På denne spændende 2 timers gåtur dykker vi ned i Nørrebros  
kaotiske historie og kigger lidt nærmere på hvordan dette område 
trods alt er lykkedes med at blive et mangfoldigt kvarter med mere 
lokalt engagement end noget andet sted i København. 
 
Turen er egnet for grupper fra 10 til 100 personer  
(fra 1 gruppe til 5 grupper)
Tid i alt: 2 timer
Pris: 200 kr.  
 

TUR 9 - SUPER LÆKKER PLANTEBASERET MADTUR
Denne tur er for alle der elsker mad og som ikke er bange for at 
prøve noget nyt. Vi besøger 5 utrolig lækre plante-baserede spise- 
steder, hvor du kan lære denne type mad at kende på den bedst  
tænkelige måde nemlig ved at smage på den! 

Turen kan foretages både som cykeltur og som gåtur og egnet for 
grupper fra 8-15 personer
Tid i alt: 3-3,5  timer
Pris: 590 kr. 

VORES CYKEL- OG GÅTURE 
 I KØBENHAVN:

*Alle ture kan foregå på dansk eller engelsk. 



GRØNT MADLAVNINGSKURSUS
En tredjedel af vores fødevareproduktion ender I skraldespanden. 
Samtidig går de ressourcer tabt der bruges til fødevareproduktion; 
Vand, elektricitet, arbejdskraft og penge. Dette bidrager i væsentligt 
grad til klimaændringer. Vi tilbyder i denne unikke mad workshop, 
fokus på de ”skæve” grøntsager og på frugt og grønt, der ellers ville 
være smidt ud.  Vi udfordrer vanetænkningen og starter eventen med 
et forrygende foredrag, der ender med at gruppen i samarbejde 
med os skaber et sundt og nærende måltid, hvorefter vi spiser  
sammen – family style. 
 
Gruppen kan være fra 8 til 20 personer
Tid i alt: ca. 4 timer
Pris: Per gruppe 9249 kr. – all inclusive

BÆREDYGTIG MAD WORKSHOP:

ØLSMAGNING HOS NØRREBROS BRYGHUS 
En times øl-rundvisning der fortæller om Nørrebro Bryghus’ historie, 
håndbryggede øl og selvfølgelig om selve øl-processen. Alt dette 
akkompagneres naturligvis med smagsprøver af forskellige bryg fra 
bryghuset. Dette besøg kan kombineres med cykelturen Tur 3 eller 
gåturen Tur 5.  

Besøg egnet for grupper mellem 8 og op til 30 personer
Tid i alt: 3 timer
Pris: 380 kr.  (ex cykelleje). 
 

RUNDVISNING PÅ TAGFARMEN ØSTERGRO
En times rundvisning på Østergro tagfarmen, som idag har både 
grøntsagsmark, bier, drivhus, høns, kaniner, kompost, udekøkken, 
liv og glade dage. Vi får historien om etableringen og hvorfor bære-
dygtighed er et vigtigt tankesæt. ØsterGros vision er at gøre byen 
grønnere, økosystemer mindre fremmede, samt at udbrede lokale 
fællesskaber omkring mad og økologi. I forbindelse med besøget 
bydes der enten på kaffe og kage eller et glas og snacks. 
Dette besøg kan kombineres med cykelturen Tur 3 eller gåturen Tur 5.  

Besøg egnet for grupper mellem 15 og op til 30 personer
Tid i alt: 3-3,5 timer
Pris: 
- Tur, rundvisning, kaffe og kage på Østergro:  460 kr.  (ex cykelleje).
- Tur, rundvisning, et glas vin, juice eller øl og en canapé på Østergro: 
490 kr.  (ex cykelleje).
 
 
 
 
 

SPÆNDENDE EVENTS  
I KOMBINATION MED TURENE:

→



HYGGELIG PICNIC I ENTEN  
KGS. HAVE ELLER FÆLLEDPARKEN
Afslut cykelturen med en skøn picnic. Vi sørger for tæpper,  
drikkevarer og lækre snacks og møder jer i parken. 
Tur 1 afsluttes med picnic i Kgs. Have og Tur 3 afsluttes med picnic 
i Fælledparken. 

Besøg egnet for grupper mellem 15 og op til 75 personer
Tid i alt: ca. 3 timer
Pris i alt per person: 275kr. (ex. Cykelleje)
 

AFSLUT TUREN VED ET AF DE FORRYGENDE  
MADMARKEDER I KØBENHAVN
Vi kan afslutte cykelturen (Tur 1 og Tur 3) ved et af følgende markeder 
efter jeres ønske: Reffen (kun oplagt ved Tur 1), Broens Gadekøkken 
eller Boltens Food Court.  

Samme pris som ved selve turen (se Tur 1 og Tur 3). 

Københavns Kommune arbejder på at blive CO2- neutral 
I 2025 som den første hovedstad I verden, og har allerede 
mindsket byens CO2-udledning med 44% siden 2010. 



Vores ture giver et indblik i 
fremtidens grønne og dynamiske byer –  
kom med og se ind i fremtiden med os! 

 

Skriv til os på info@greenbiketours.org for et  
uforpligtende tilbud eller ring til Helene på 24851007.

Du kan læse mere om os på www.greenbiketours.org

FØLG OS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM:

www.facebook.com/greenbiketours.org
www.instagram.com/greenbiketours


