
 

 

Nyttige og praktiske informationer om Designmuseum Danmark 

Inden mit besøg Kontaktinformation Praktiske informationer Sådan finder jeg vej 

Inden mit besøg på 
Designmuseum Danmark, har 
jeg mulighed for at forberede 
mig på turen. 
 
I informationsboksene på 
denne side, kan jeg finde 
hjælpsomme informationer 
til forberedelse af mit besøg. 

Designmuseum Danmark 
 
Bredgade 68 
 
1260 København K 
 
Tlf. 33 18 56 56 
 
info@designmuseum.dk 
 
 

På Designmuseum Danmarks 
hjemmeside kan jeg finde 
praktiske informationer 
vedrørende mit besøg.  
 
Jeg kan komme til 
Designmuseum Danmarks 
hjemmeside her:  
 
www.designmuseum.dk 
 

Hvis jeg skal tage offentlig 
transport til Designmuseum 
Danmark, kan jeg lave en 
rejseplan for turen dertil og 
hjem igen. Jeg kan lave 
rejseplanen her:  
www.rejseplanen.dk. 
 
Jeg kan også læse om 
offentlig transport eller 
parkering, hvis jeg kommer i 
bil: 
https://designmuseum.dk/be
sog-os/find-vej/ 

 

Billetsalg Garderobe 
Hvor kan jeg finde hjælp og 
spørge om information? 

Toiletter 

Jeg køber billetter i 
billetsalget, der ligger 
sammen med 
museumsbutikken ved 
forhallen. 
 
Jeg kan læse mere om priser 
og åbningstider her:  
 
https://designmuseum.dk/be
sog-os/abningstider-priser-2-
2/ 
 
 
 

Jeg finder garderoben til 
højre, når jeg er kommet ind 
ad indgangen. 
 
Jeg må ikke tage rygsække, 
store tasker og paraplyer 
med ind på museet, men kan 
opbevare dem i garderoben i 
aflåselige bokse med nøgle. 
 
Al opbevaring i garderoben 
sker på eget ansvar.  
 

Jeg kan henvende mig til en 
af museumsværterne, der går 
rundt på museet. De er altid 
klar til at hjælpe og svare på 
spørgsmål. 
 
Jeg kan få hjælp og 
informationer i billetsalget. 

Der er toiletter flere 
forskellige steder på museet. 
Bl.a. til venstre lige efter jeg 
er kommet ind ad indgangen. 
 
Jeg kan finde toiletter ved at 
følge skiltene på museet. 
 
Jeg kan også spørge en 

museumsvært om vej. 

 

Hvor kan jeg spise, hvis jeg 
bliver sulten? 

Hvor kan jeg slappe af og 
finde ro? 

Hvornår er der færrest 
besøgende og mest roligt? 

 

Det er ikke tilladt at spise 
eller drikke i museets 
udstillinger, men jeg kan 
besøge Café Format, der 
ligger inde på museet tæt på 
indgangen. Caféen har også 
udendørsservering i 
museumshaven i 
sommerhalvåret. 
 
Jeg kan læse om Café Format 
her: 
 
https://designmuseum.dk/be
sog-os/cafe/ 
 

Der er flere steder på 
museet, hvor jeg kan finde 
fred og ro.  
 
F.eks. i forhallen, ved 
garderoben, i rummet foran 
biblioteket og i haven, hvis 
vejret er til det. 
 
Jeg kan også bede en af 
museumsværterne om hjælp 
til at finde et roligt sted. 

Der er normalt mest roligt 
tirsdag, onsdag og torsdag 
eftermiddage. 
 
De fleste gæster kommer 
oftest lige efter museet 
åbner. 
 
Fra juni til september er der 
som regel flere gæster end i 
årets øvrige måneder 
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