
 

 
ROYAL ARENA rundvisning den 13. juni kl. 13 

 

Kære pensionister i Kreds 25,  
så er der igen en god udflugt på programmet. 

Vi mødes ved hovedindgangen A (se kort) kl. ca. 12:45.  Efter rundvisningen, som 
starter kl. 13 og varer ca. 1 time, serveres der vand/sodavand. 

 
Royal Arena er en moderne multifunktionel arena med plads til op mod 
17.000 gæster, og du har nu mulighed for at komme bag kulisserne i Royal Arena 
- Københavns elegante multiarena, hvor verdensberømte artister allerede har 
henrykket tusindvis af gæster. Med sit gennemtænkte design og klassisk nordiske 
look er arenaen en visuel perle både indvendig som udvendig – så du kan godt 
begynde at glæde dig. 
 

Tilmeldingsfrist: Fredag d. 31. maj til kredskontoret, der er plads til 60 deltagere og 

tilmelding er efter først-til-mølle-princippet. 

 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Venlig hilsen Arrangementsgruppen 

 

For Flere oplysninger se: www.royalarena.dk 

  



Beliggenhed – Find vej 

Royal Arena ligger midt i den ekspansive bydel Ørestad Syd, der forener Amager 
Fælleds smukke grønne områder med moderne arkitektur inden for kultur, beboelse 
og erhverv. Det er nemt at komme til Royal Arena - indenfor gåafstand findes to 
metrostationer (Ørestad og Vestamager), samt regionaltogstationen Ørestad 
Station. Desuden er der til- og frakørsler til motorvej E20 i umiddelbar nærhed. 
Endelig er der  gode muligheder for at parkere sin cykel helt tæt ved arenaen. 
Det anbefales at arenaen i videst mulige omfang besøges via offentlig transport eller 
cykel. 

Adressen er: 
Royal Arena 
Hannemanns Allé 18 
2300 København S 
Danmark 

Med bil 
Find vej med Kraks Vejviser. Man kan parkere ved Fields, som har 3000 p pladser. 
Den 1. time er gratis. 3 timer koster 20 kr. 
Offentlig transport 
Metrostationerne Ørestad og Vestamager samt regionaltogstationen Ørestad ligger 
få minutters gang fra Royal Arena. Se Rejseplanen.dk  for køreplaner mv. 
 
NB: Har I lyst, kan I mødes på Albertslund St., hvor toget, der kører 11:46 eller 11:56 
med skift til Metro på Nørreport er på  Ørestad Metro st., i tide til at nå Royal Arena. 
Der er 7 min at gå. 
 
Indgangsoversigt: 
  

 
 

 

http://map.krak.dk/m/LtQvv
http://www.rejseplanen.dk/

