
Island Brygge Kulturhus

Islands Brygge

Green Island

Langebro

Kayakbar

Inderhavnsbroen

Kyssetrappen

Skuespilhuset

Nyhavn

Knippelsbro Vor Frelsers Kirke

Broens Gadekøkken

Bryggebroen

Nachbar

Mille’s Minis

Aalborg
Universitet

TV2

Telenor

Fisketorvet

1 time til Islands Brygge

1 time til Islands Brygge

40 min. til Islands Brygge

30 min. til Islands Brygge

Ensrettet

Ensrettet

Ensrettet

30 min. til Islands Brygge

Københavns 
Kanaler
GoBoat Base +45 40 26 14 64

Bruges ved spørgsmål eller ønske om forlængelse af turen.

Forbudt område
Det er forbudt at sejle i områder 
markeret med rødt, da der er lavt 
vand og begrænsede sejlområder. 

Standsning forbudt 
Af hensyn til vores naboer må der ikke 
standses i områder med dette mærkat.

Lavvande!
De gule bøjer indikerer lavvande. 
Hold venligst afstand!

Sejlretningsbøjer!
Hav de grønne bøjer i højre side af 
båden i sejlretningen på vej mod 
Sydhavnen. 
På vej fra Sydhavnen mod Islands 
Brygge skal de grønne bøjer være 
i venstre side i sejlretningen.

Stillezone
Hold venligst lydniveauet på et mini-
mum.

Ensrettet trafik
Vær opmærksom på de hvide pile, 
der indikerer sejretningen i de 
ensrettede kanaler.

Lyssignal
Sejl ikke igennem kanalen ved rødt 
lys. Sejl ind til siden på de anmærkede 
ventepladser og afvent gult lys

Toilet
Her kan du finde toiletter. Det er strengt 
forbudt at anvende havnen og dens 
omgivelser som et toilet. Du kan lægge 
til kaj tæt på toiletter. Husk der skal altid 
være mindst én person i båden..

Rejsenavigation

Seværdigheder

Blox
Kulturcenter – magnet for urbant liv, 
arkitektur, design og nye idéer.  

Amalienborg 
Bygget i 1700-tallet og hovedresidens 
for den kongelige familie.

Operaen
Den Kongelige Opera indviet i 2005.

Christiania
Fristad fra 1971 i grønne omgivelser.

Kalvebod Bølge
Rekreativt område, der sætter liv i en 
ellers stille bydel. Maritime Nyttehaver 
dyrker østers her.

Christiansborg
Det danske parlament, Folketinget.

Sluseholmen
Enestående kanalby med gader 
opkaldt efter kendte jazzmusikere, 
der har spillet i København. Undgå 
at sejle i de røde afmærkede kanaler.

Ingen badning fra båden
Badning fra bådene i havnen 
er ikke tilladt. 

Akuttelefon nr:
+45 93 63 19 84
Bruges kun i nødstilfælde og ved
bådproblemer. 

Se kortet online
Scan QR-koden for kort på 
forskellige sprog.


