
Kolding, Dánsko, únor 2019

Kolding je město na Jutském poloostrově v regionu Syddanmark (Jižní Dánsko). Město
leží na konci fjordu Kolding (Kolding Fjord), asi 68 km západně od odense a 195 km
západně od Kodaaně a 76 km severně od dánsko-německé hranice. Kolding má přes 60
000 obyvatel, což z něj činí sedmé největší město v Dánsku.    

Mapa centra Koldingu Zdroj: Mapy.cz

Hotely, ubytování
Přehled hotelů, hostelů, apartmánů a penziónů v Koldingu a okolí s detailním popisem,
recenzemi a možností online rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Doprava ve městě
Veřejná doprava v Koldingu je stejně jako v celém regionu zajišťována společností
Sydtrafik.zajišťována  je zajišťována autobusy společnosti Movia. Jízdenka na jednu
cestu  a  dvě  zóny  (Enkeltbillet)  stojí  24  DKK.   Vyhledávač  spojení,  informace  o
jízdenkách  a  seznam  linek   najdeme  na  https://www.sydtrafik.dk Vyhledávač
dopravního spojení pro celé Dánsko najdeme na https://www.rejseplanen.dk
Doprava
Vlak:  Hlavní  vlakové  nádraží  v  Koldingu  (Kolding Station)  leží  při  náměstí
Banegårdspladsen na východním okraji centra města. Spoje a jízdní řády najdete na
http://dsb.dk
Bus:  Autobusové  nádraží  v  Koldingu  (Kolding  Rutebilstation,  nebo  Kolding
Busterminal) najdeme při ulici Mazantigade vedle vlakového nádraží. 
Autem: Od jihu na sever probíhá kolem západního okraje koldingu a přes sevení část
města  dálnice  E45 od  hranic  Dánska  s  Německem směr  Vejle,  Horsens  a  Aarhus.
Severovýchodně od města z této dálnice odbočuje dálnice E20 směr Kodaň.
Letiště: Nejbližším letištěm je letiště v Billundu, od kterého leží Kolding asi 42 km
jihovýchodním směrem. Z letiště Billund se do Koldingu dosteneme autobusem linky
č. 166 společnosti Sydtrafik.
Přístav: Přístav najdeme východně od vlakového nádraží při ulici Nordkajen.
Užitečné odkazy
Aktuální nabídka ubytování v Dánsku
Zájezdy do Dánska
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Co musíte vidět 
aneb památky a zajímavosti v Koldingu
Hrad Kolding (Koldinghus)
Koldinghus  1,  na  kopci  mezi  jezerem
Slotssøen  a  centrem  města.  Bývalý
královský hrad ze 13. století, dnes je na
hradě muzeum. Vstupné 95 DKK.
www.koldinghus.dk
Kostel sv. Mikuláše (Sankt Nicolai) 
Nicolaiplads,  v  centru  města.  Jeden  z
nejstarších kostelů v Dánsku.. 
Trapholt
Æblehaven  23,  4,5  km  východně  od
centra  města.  Z  centra  linkou  č.  7.
Muzeum umění. Vtupné 110 DKK.
http://www.trapholt.dk
Botanická zahrada (Geografisk Have)  
Christian 4 Vej 23, 3 km jihovýchodně od
centra města. Vstupné 85 DKK
https://geografiskhave.dk
Kolding Miniby
součást  botanické  zahrady,  model
Koldingu jak vypadal mezi lety 1860-70.
http://www.koldingminiby.dk
Muzeum zemědělství (Landbomuseet) 
Brødsgårdsvej 52 , 6 km severovýchodně
od  centra  Koldingu.  Muzeum
zemědělství.  se  sbírkou  dánských
zemědělských nástrojů a strojů z  období
1850-1950. Vstupné 40 DKK
https://landbomuseet.kolding.dk
Dánské muzeum historie ošetřovatelství
(Dansk Sygeplejehistorisk Museum)
Fjordvej  152,  asi  5  km  východně  od
vlakového  nádraží.  Z  autobusového
nádraží  linkou  č.  7.  Muzeum
ošetřovatelství. Vstupné 50 DKK
https://dsr.dk/dshm/english
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