NORDRE HAVNEKAJ er helt
nye byhuse i den smukke
by, Kerteminde, lige ved
udmundingen i Kerteminde
Bugt og indsejlingen til
Kerteminde Fjord.
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UNIKKE BYHUSE
MED ENESTÅENDE
UDSIGT
Med den mest vidunderlige udsigt til vandet
og Marinaen ligger Nordre Havnekaj centralt
i Kerteminde. Den gamle bydel med dens
særlige stemning og stolte fortid ligger inden for
gåafstand. Her finder du restauranter af højeste
kvalitet. Naturen finder du i rigt mål på gåture
langs havnen, strande til begge sider og varierede
og smukke naturområder, der inspirerer til
oplevelser året rundt.
Her, i hjertet af Kerteminde, kommer Nordre
Havnekajs 18 liebhaverbyhuse til at ligge. De skal
med en arkitektonisk respekt for de gamle byhuse,
kombineret med en moderne fortolkning, være
med til at binde fortid og nutid sammen for den
nye Kerteminde Havn.
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OMRÅDET

AKTIVT LIV
OG GENIAL
BELIGGENHED
Nordre Havnekaj har en genial
beliggenhed for dig, der drømmer
om et aktivt liv, hvor byens
bekvemmeligheder er lige om
hjørnet. Her har du direkte adgang til
lystbådehavnen, restauranter, kulturliv,
fantastiske naturoplevelser og kun 1,5
km til den populære golfklub, Great
Northern. Samtidig har du den smukke
natur at slappe af i - lige fra bakkede
marker, frodige skove og til hvide
sandstrande.

HISTORISK OG IDYLLISK KØBSTAD
Byen Kerteminde er indbegrebet af en fynsk

Der er omkring 25 restauranter som især holder

købstad. Går man igennem byen, går man op

til i den gamle bymidte. Specielt restauranten

ad smalle gader, blandt røde tegltage og gamle

Rudolf Mathis er kendt over hele landet, som en

købmandsgårde. Samlet skaber dette en idyllisk

sublim fiskerestaurant med en flot udsigt ud over

stemning lige ud til havnen mod Kerteminde

havnen.

Bugt. I Kerteminde finder man flere små caféer
og beværtninger, som ser ud som i gamle dage.
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OMRÅDET

KERTEMINDE
MARINA
Kerteminde Marina er flere gange udnævnt
til at være en af Danmarks bedste, og der
er altid mange gæstesejlere fra ind- og
udland. En af marinaens store fordele er den
korte afstand til byen. Det summer af liv og
feriestemning på Kertemindes Marina på de
dejlige sommereftermiddage og -aftener, hvor
gæstesejlerne anløber Kerteminde og finder deres
plads ved en af de ti broer i marinaen.
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MODERNE OG
HISTORISKE PÅ
SAMME TID
Kerteminde er en af landets ældste købstæder
med en rig kulturarv, der skal værnes om. Byen
er særligt kendt for de gamle byhuse og de
hyggelige snævre gader. De nye bebyggelser på
Kerteminde Havn skal derfor respektere byens
historiske bebyggelsesmønstre.
Nordre Havnekaj udformes som
sammenhængende byhuse med variation i
højden fra 1,5- til 2,5-plans huse med udnyttet
tagetage. Den relativt lave byggehøjde gør at
der både kommer en sammenhæng til bådene i
lystbådehaven og fra vandsiden vil optræde som
en naturlig bykant.
Nordre Havnekaj får sin egen identitet med
en nutidig fortolkning af arkitekturen i den

EJERBOLIGERNE

eksisterende by gennem materialer og farvevalg.
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BYHUSE MED
VELDISPONERET
INDRETNING
Byhusene er alle unikke både i design og indretning, og der
er tænkt over hver en detalje med hensyn til indretningen.
Et tema i mange af husene er et Masterbedroom med walkin og direkte adgang til altan – så det er op til dig, om du vil
nyde morgenkaffen på sengen eller ude på din altan. Flere af
husene har, ud over en entré, også et praktisk bryggers.
Alle husene har to altaner – nogle har endda tre, og en enkelt
type har helt op til fire altaner. Udsigten over Marinaen, og
byen bliver særlig stemningsfuld her fra dine altaner. Det er
svært at forestille sig et bedre sted at invitere gæster på en

EJERBOLIGERNE

drink eller bare nyde aftensolen, og roen, alene.
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Det viste køkken er udarbejdet på midlertidigt grundlag, og
derfor kan der forekomme ændringer af køkkeninventar
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NEM ADGANG
OG BEKVEM
PARKERING
Nordre Havnekaj ligger centralt placeret i
Kerteminde med fin forbindelse til bymidten og
resten af omverdenen. Her er kun 20 minutter
i bil til Odense, og skal du til Sjælland, ligger
Storbæltsbroen ligeledes kun 30 minutter væk i bil.
Der er mulighed for at tilkøbe parkeringspladser,
hvoraf der vil være parkeringsmulighed i
parkeringskælderen, som ligger inde i karreen.
Yderligere findes der mange forskellige
muligheder for gæsteparkering i nærheden af
Nordre Havnekaj.

FORBEHOLD
Brochuren er udarbejdet som sælgers
prospekt og skal ikke ses som en
salgsopstilling. Der kan forekomme
ændringer undervejs i projektet,
hvorfor angivelse af materialer er
med forbehold. Billeder af bygningen
og interiør er 3D visualiseringer
med forbehold for ændringer. 3D
visualiseringer af byrum og området
tjener alene som stemningsskabende
og kan afvige fra de kommende
faktiske forhold. Beskrivelsen af de
materialer, der følger boligen, findes i
materialebeskrivelsen. Plantegninger
er ikke målfaste, og der tages
forbehold for ændringer.
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