
Aarhus Lystbådehavn er fuld af liv og aktivitet. 
Fra tidlig morgen til sen aften stævner både ud, 
mens andre kommer til. Når du fortøjer her, tager du 
plads på første parket. På solskinsdage er havnen 
udflugtsmål for glade aarhusianere og byens mange 
studerende.
På bugten umiddelbart udenfor havnen vil du 
næsten altid kunne se aktive sejlere træne i alt fra 
optimistjoller, 29-er og 49-er til H-både. 

Yderst ved indsejlingen er det nye sejlsportscenter, 
der skal huse VM i sejlsport 2018, under opførelse.
Umiddelbart øst for havnen finder du det nye 
spændende byområde kaldet Aarhus Ø. Boliger, 
kollegier, kontorer, institutioner og butikker skyder her 
op langs de ny anlagte kanalgader. Et eldorado for 
den der interesserer sig for arkitektur, planlægning og 
moderne byggeri.
 Aarhus Ø byder også på økologiske byhaver, 
havbane til svømning, havnebad og cafe med salg af 
brød og enkelte dagligvarer. 

På østsiden af havnebassinet finder du den ægte 
autentiske havnestemning med velassorterde 
fiskeforretninger,  havnens varmestue med klassisk 
dansk køkken, roklubber og træskibshavnen med duft 
af tjære og eventyr.

Aarhus Lystbådehavn ligger blot 10 minutters gang fra 
Latinerkvarteret med dets spændende restauranter, 
skæve cafeer og helt særlige stemning. 
I gåafstand finder du lidt længere væk city med 
gågaden, domkirken, hovedbanegården, Musikhuset 
og kunstmuseet AROS. 

VM i sejlsport (SWC 2018) foregår uge 31 og 
32 i Aarhus Lystbådehavn. Et mekka for den 
sejlsportsinteresserede - men bemærk at der 
forventes stærkt pres på alle havnens gæstefaciliteter 
under arrangementet.

Havnen midt i byen Priser og praktisk info

Havnepenge betales umiddelbart efter ankomst. Al betaling foregår 
online via   www.tallyweb.dk/aarhus 
eller via  klubbernes hjemmesider:   
  www.aarhussejlklub.dk / gæstesejler
     www.bugten.dk 
Betaling kan også foretages fra computer i sejlklubben Bugtens entre.
Når betaling er gennemført modtager betaler SMS og mail med kode 
til toiletbygning og til WI-FI. 
Husk at opgive nr på bådplads (fremgår af det rød/grønne skilt)

Bemærk: Havneassistenten er berettiget til at vende dit skilt til rødt i 
løbet af dagen. I så fald er du forpligtiget til at forlade pladsen senest 
næste formiddag kl 10.00. Det vil dog sjældent være noget problem 
at finde en ny ledig plads i løbet af formiddagen.  

Priser (pr døgn):
Længde op til 9.00 m:    kr 125,- 
Længde 9.00 – 12.00 m:    kr 175,- 
Længde 12.00 – 15.00 m:    kr 225,- 

Tillæg for længde over 15.00 m / besætning over 5 personer:
Pr påbegyndt 5.00 m    kr 100,- 
Pr besætningsmedlem udover 5   kr  20,- 
   
El, vand, toilet/bad og Wi-Fi
Er inkluderet i prisen. 
Kode til Wi-Fi og til toiletbygninger (se betalings info).

Affald
afleveres i container bag restaurant  ”Frk Koch” (se kort).

Bycykler 
findes bag toiletbygningen (se kort).  Benyt en 20 kr mønt.

Offentlig transport
Bybus nr 33 til centrum kører 2 gange i timen. Se kort. 
Bybus nr 20 kører fra Østbanetorvet. Se kort.
Letbanen kører fra Nørreport (mod Skejby og Odder) og fra 
Østbanetorvet (mod Grenå og Odder). 

Kontakt
Havneassistent:            5141 5189 eller 2119 4061
Lægevagt / Arzt / Medical help           7011 3131, info www.akut.rm.dk
Alarm:                   112 ,  oplys alarmadresse 
         Kystpromenaden nr  3, 5, 7 eller 15 
Links
wm i sejlads:  http://www.aarhus2018.dk

Mad og drikke

På Lystbådehavnen 
Havnens Varmestue (traditionel dansk cafeteria, 
morgenmad og frokost)
Havnens Perle (Take-away, burger, grillbar) (1)
Vin Danmark (Tapas og vinbar)   (2)
Hantwerk (bryggeri, vinbar, spiseri)  (3)
Clausens Fiskehandel (fiskeforretning)  (4)
Havnens Fiskehus (fiskeforretning)  (5)
MIB madmarked (bager, take away)  (6)
Restaurant Frk Koch     (7)
Koch (gourmet)     (8)

Østbanetorvet / Skovvejen
Fredes Flyvende tallerken (restaurant + take away)
Harmonien (værsthus, bodega)
Cirkuskroen  (værtshus)
KIWI  (supermarked)

Mejlgade
Stort udvalg af caféer, restauranter, Take-away og 
værtshuse.

Sejl og grej
AFI Marine Egå    (+45) 86 124366
Ullman Sails    (+45) 2942 0579
Sejlmager Palle Hemdorff, Egå  (+45) 86278868
Marselisborg Marine (også gas)  (+45) 7734 8619


