
Vend om før de rød hvide bøjer.
Det er absolut forbudt at sejle ud i det 
åbne vand!

Vær opmærksom på lave broer,
pas på hovedet

Vær opmærksom på lave broer,
pas på hovedet
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Seværdigheder

Træskibshavn
I den nordlige del af havnen ligger Danmarks 
største træskibshavn med den største sam-
ling af træfartøjer med ca. 90 skibe og både 
- alle sejldygtige.  

Aarhus Lystbådehavn 
Lystbådhavn anlagt i 1933, der gennem 
tiden har gennemgået renovering til glæde 
og gavn for besøgende. 

Bestseller bygningen
Stort kontordomicil med plads til 800 medar-
bejdere. Bygningen indeholder administra-
tion, showroom og kontorlokaler. 

Navitas
Den 38.000 kvm store stjerneformede 
bygning er byens epicenter for viden om 
energibesparelse.

Domen
Et bylivshus med fokus på fællesskab, sam-
skabelse og bæredygtig (by)udvikling. Her 
kan du købe lette anretninger samt kaffe og 
kage til din sejltur.

Havnefronten
Langs havnefronten er der skøn udsigt til 
Aarhus Havn.

Endless Connection
Springvand på havnepladsen, der med sine 
to meter høje vandstråler, danner mure af 
vand, der springer op og forsvinder igen.

Toldboden
Bygningen blev opført i 1897 efter tegning af 
arkitekt Hack Kampmann. Den flotte bygning 
vender ryggen til byen, men har front til hav-
nen, hvorfra der er frit udsyn til vandet.
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Forbudt område
Det er forbudt at sejle i områder 
markeret med rødt, da der er lavt 
vand og begrænsede sejlområder. 

Gul markering 
Sejlads i det gule område afhænger, 
grundet lave broer, af vandstanden på 
dagen. Følg personalets anvisninger.

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

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

Base 
Husk at være tilbage ved basen
til tiden.

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.

Havneregler

Aarhus Havn
GoBoat Base +45 53 50 88 54
Bruges ved spørgsmål, ønske om forlængelse af tur,
samt ved problemer med båden og i nødstilfælde.

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


