
Vejle Lystbådehavn

Livet leves på kajen 
Arkitektur i verdensklasse
Pragtfuld natur i øjenhøjde 

Tæt på både familiepark og landskabsskulptur
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Velkommen til 
et sejlerparadis 



VE JLE  BÅDVÆRFT

Reparation • Forsikringsskader • Nybygning 

Kvalitetshåndværk og højt serviceniveau til absolut konkurrencedygtige priser...

Efter en smuk symfoni, som var den komponeret 
af byens stolthed Jacob Gade, 
er en ny bydel brudt frem på første parket.



Specialist i vandbygning
Vi opførte Vejle Lystbådehavn

Velkommen til 
et sejlerparadis
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Der er dømt stressfri zone, når man træder gennem por-
ten til Vejles nye Lystbådehavn. Her går alt op i en højere 
enhed: Arkitektur, natur, byens skyline, funktionalitet 
og ikke mindst et sejlermiljø i absolut særklasse. 
 
Lystbådehavnen er bygget op omkring en hoved- 
mole, der går 400 meter ud i vandet, og som via flyde-
broer med Y-bomme giver adgang til 700 både på op til 
60 fod. I forbindelse hermed er en helt unik ”klubø” op-
ført, med alle moderne faciliteter til sejlere. Klubfacili-
teterne er opført, som et imponerende stykke arkitek-
tur og er alene på grund af den markante streg med vand 
på alle sider et helt enestående tilløbsstykke for både 
sejlere og besøgende. 

Her er blandt andet moderne sejlerstue med køkken-
faciliteter, store familiebaderum, fitnessrum på taget, 
store terrasser, grillarealer og restaurant. På havnen 
har vi desuden en flydende servicebro, hvorfra vi til- 
byder både benzin og diesel.

Nyd forårets farverus, når skoven springer ud  
– den varme sommervind i ansigtet, efterårets rusk og 
frostbidte kinder til vinter fra første række. Vejle har 
fået en fantastisk ny bydel – helt omkranset af vand.



Dit kvalitetssupermarked 
tæt på Vejle Lystbådehavn

Your high end supermarket 
close to Vejle marina

Dein Qualitätmarkt in 
nächster Nähe der Marina 
in VejleWindfeld-Hansens gade 1, 7100 Vejle

Vejle Lystbådehavn (Marina)
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Maritim klasse med flotte solopgange og -nedgange, 
der kan nydes på restaurant, mens skibe anløber og afgår 
– og livet på kajen udspiller sig. 55

° 4
2

,3
’ N

9°
 3

3,
4’

 E

Attraktive 
boliger

ved Kanalfronten i Vejle  
- Danmarks centrum

Udlejning og salg
Dæmningen 64 & 72, 7100 Vejle
Tlf. 7572 4444
vejle@danbolig.dk
www.danbolig.dkwww.kanalfronten.dk

Se mere på www.kanalfronten.dk

Kanalfronten indgår i et nyt rekreativt område. Det 
bliver en ny bydel, der bliver både smuk, spændende 
og oplevelsesrig med café-liv, åbne pladser, havne-
promenade og en helt ny lystbådehavn. 

Attraktive boliger
ved Kanalfronten i Vejle - Danmarks centrum

Kanalfronten, består af 3 kanalhuse og 1 parkhus-
bebyggelse, der rummer både 2, 3 og 4-værelses 
kvalitetsboliger. Der er både ejer- og lejerboliger i 
Kanalfronten. Så uanset om du går rundt med en 
drøm om at eje din egen bolig, eller om du foretræk-
ker friheden ved at bo til leje, har Kanalfronten et 
hjem til dig.

Udlejning og salg
danbolig
Dæmningen 64 & 72
7100 Vejle

Tlf. 75 72 44 44
vejle@danbolig.dk
www.danbolig.dk

Indflytning kan ske allerede i dag !

    

Køb en bolig - 
betinget af salg af din 

nuværende bolig

Betinget købsaftale

Åbent hus i påsken
Skærtorsdag og påskedag Kl. 11.00 - 13.00
Stævnen (adgang via Dyrskuevej)
7100 Vejle

Stævnen 36 1.SAL TV 7100 Vejle

Signaturforklaring

Radiator ikke angivet på boligplaner

VM VaskemaskineOPV Opvaskemaskine
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Boligplanen er vejledende, ret til ændringer



Vejle Lystbådehavn ligger for enden af en smuk ind-
sejling fra Lillebælt omkranset af imponerende natur, 
der med rund hånd er placeret som et amfiteater af 
skove, bakker og strande, der strækker sig helt ned til 
vandspejlet. 

Livet leves på kajen 
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Her får du en stor bid af Danmarks smukkeste natur, og 
godt krydret med bydelens mange aktiviteter er her nok 
af tilbud til en hel sommerferie. 

Hvert år afholder vi flere arrangementer på havnen 
for både børn og voksne. Et af de helt store tilløbs-
stykker er ”Vild med vand”, hvor vi samler hele byen 
til fest. Du kan altid se kommende arrangementer på  
vejlelystbaadehavn.dk

For børn er der opført vandaktiviteter og store beskyt-
tende områder for bl.a. gummibådssejlads. I det hele 
taget har vi prioriteret familien med flere tilbud om ak-
tiviteter, der alt sammen har vand som tema. 

Den nye bydel vil også byde på forretninger, ligesom der 
fra området er gåafstand til Vejles hyggelige gågade 
med både specialforretninger og masser af indkøbsmu-
ligheder. 

MARINEBUTIKKEN
Dyrskuevej 19, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 54 90
www.vejlemarineservice.dk

Alt til dig og din båd…
lige ved Lystbådehavnen…
det er let..
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Den friske, salte fjordbrise. Duften af glødende kul, 
der bider på en pølse. Lyden af børnelatter 

og  Dannebrog, der blafrer blidt i vinden 
– sådan leves det søde sejlerliv 

på kanten af Vejle Lystbådehavn.

velkommen hjem

Stævnen 55, 7100 Vejle. Fri parkering lige v. døren

Booking: restaurantremouladen.dk.  Tlf: 7573 8300  



Vi udvikler Havneøen!
KIRK Property A/S

Kontakt Benny K. Andersen
for yderligere information
Tlf.: 21 31 88 44

HAVNENS MASKINVÆRKSTED
HM
V

Få udskiftet din ”gamle” udtjente motor med en ny Lombardini, Perkins, Yanmar eller Craftman.
Vi har en kopibænk, hvor vi tildanner den nye motor efter den gamle, så fundamentet passer.

Vi servicerer og reparerer selvfølgelig også din gamle motor, uanset mærke. Også påhængsmotorer.
Er autoriseret Webasto forhandler og service værksted, i marine afdelingen.    

Vi reparerer og fremstiller også søgelænder, beslag m.v. Fremstiller og retter skrueaksler, samt 
reparerer propeller i alu, messing, bronze og rustfri. Ved glasfiber-arb. har vi en dygtig samarbejdspartner.

Bare spørg efter et godt tilbud.   

Strandgade 38, 7100 Vejle • Tlf. 75720141 • www.hmvvejle.dk
Mød os på Facebook

Vi har bygget 350 m², nyt opvarmet 
værksted, så selv de store både kan 
komme ind i varmen. Max højde 6 m
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Der er masser af aktiviteter for børn i alle aldre 
ved Lystbådehavnen i Vejle – fang en krabbe 
og lad den løbe om kap på den store væddeløbsbane, 
hvor den ender i vandet igen. 



Nyd arkitektur i verdensklasse fra stævnen af din båd, 
eller mens du afholder konference. 
Den banebrydende arkitektur placerer Vejle Lystbådehavn 
i den ypperste internationale liga. 



Dermed har Vejle Lystbådehavn placeret sig solidt på 
verdenskortet i et markant, æstetisk udtryk, hvor for-
holdet mellem bygninger og brugere går op i en højere 
enhed. Her kan man læne sig tilbage og nyde en arkitek-
tonisk milepæl både i dansk og international sammen-
hæng.

Infrastrukturen på den nye Lystbådehavn er også helt i 
top. Konstruktionen med en 6,5 meter hovedadgangs-
bro tillader vores sejlere, at de kan køre helt ned til de-
res både og af- og pålæsse bagagen – og herefter hoppe 
direkte om bord fra de flydende broer. Overalt i Lystbå-
dehavnen er dybden 3 meter.

Lystbådehavnen ligger mellem Kirk Kapitals nye  

hovedsæde tegnet af det internationalt anerkendte 

Studio Olafur Eliasson og byens markante bygning 

”Bølgen”.

Arkitektur 
i verdensklasse
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Slap af med fødderne i sand og bølgebrus, 
eller hop op i lianerne i Gorilla Park. 

•  Udstykning

•  Ejerlejligheder

•  Lokalplaner

Fredericiavej 16
7100 Vejle

Tlf.: 75 82 32 66

vejle@jensbo.dk

www.jensbo.dk

•  Landmåling

•  Kortlægning/GIS

•  Tinglysning

•  Projektgrundlag 
   og byggeret

•  GPS-maskinstyring
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Udover det maleriske scenarie – omkranset af vand  

– er Vejle beriget med skove, parker, strand, fuglere-

servat med udsigtsposter ved Kongens Kær og dyre-

park, hvor krondyr kan håndfodres med gulerødder i 

Nørreskoven. 

Pragtfuld natur 
i øjenhøjde 
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Hvis I holder af at udfordre naturen, er der rig mulighed 
for en klatretur i Gorilla Park eller at kaste snøren ud i 
jagten på sølvblanke havørreder fra fjorden. Der findes 
desuden flere spor til mountainbike i området. 

Står den på absolut ro, sand mellem tæerne og en bade-
tur i bølgerne, er der fine sandstrande.



Som et naturskønt åndehul i hjertet af Trekantområ-
det er der fra Lystbådehavnen nem adgang til resten af 
verden både via motorveje, lufthavn, tog og busforbin-
delser. 

Tæt på både familiepark 
og landskabsskulptur
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I omegnen findes nogle af Danmarks mest besøgte  
attraktioner som LEGOLAND, Lalandia, Løveparken, 
Egtved pigen, Robert Jacobsens landskabsskulptur og 
Jelling monumenterne. 

Men faktisk behøver du ikke bevæge dig ret langt ud på 
molen af Lystbådehavnen, før du kan nyde tonerne fra 
friluftscenens koncerter i sommerhalvåret ved Skytte-
huset. Og Danmarks første casino ved Munkebjerg lig-
ger klar til en aftentur.

Dalgade 16 
7100 Vejle 

Tlf.: 20 66 93 83

www.rumarkitektur.dk



Munkebjerg Hotel – En del af Munkebjerg Gruppen

Munkebjergvej 125 | DK-7100 Vejle |  Tlf. +45 76 42 85 00 

Fax +45 75 72 08 86 | info@munkebjerg.dk | munkebjerg.dk
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Sejl en morgentur på fjorden og flyv på shopping 
til en af Europas hovedstæder til eftermiddag. 

Verden ligger for dine fødder med afgang fra Vejle.
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Havnepladsen 2 • 7100 Vejle •  75 72 51 11 • www.djs.dk

professionel økonomisk 
rådgivning tæt på dig
lad os sammen sætte ord på dine muligheder

Kontakt os 
allerede i dag 
og aftalt et
møde

Du er altid meget velkommen til at 
kontakte os for yderligere information.

Se priser for alle bådepladser her.

Vejle Lystbådehavn
Stævnen 53 
DK-7100 Vejle 
E-mail: vl@vejlelystbaadehavn.dk
Web: www.vejlelystbaadehavn.dk

Tak for denne gang 
og på gensyn

A= Affaldstativ
B= MIljøstation 1
C= MIljøstation 2
D= Stationært tømningsanlæg 
 til mobile tanke, 
 tanke til olie/kemikalier
E= Flaskecontainer
F= Toilet/bad
G= Cashloader/betaling
H= Benzin/diesel

Vejle Lystbådehavn


