SOMMEROPLEVELSER VED VANDET

PAK BADETØJET OG HOP I VANDET

På en varm solskinsdag kan man glæde sig over, at København ligger ved vandet, og at det er så rent,
at man kan hoppe i. Københavns Inderhavn byder på mange dejlige badesteder nær Engholmene:
Havnebadene, Islands Brygge, Sluseholmen og Fisketorvet har både svømmebaner, børnebassin,
udspring og livreddere i store dele af åbningstiden. Hvis man vil bade med den tidlige morgensol eller
nyde en sen aftendukkert, kan man benytte en af de mange badezoner, der har åbent døgnet rundt.
Det er markerede badeområder, men uden livreddere. Det er også muligt at få sand mellem tæerne,
hvis man breder håndklædet ud ved Havnevigen, der ligger på den modsatte side af havnekanalen ift.
Engholmene.

MINICRUISE MED HAVNEBUSSEN

Med en almindelig busbillet kan du cruise gennem Københavns
Inderhavn og opleve byen fra vandsiden. Havnebussen sejler mellem
Sluseholmen i den sydlige ende af Københavns Havn og hele vejen
til Refshaleøen i den anden ende. Undervejs gør den stop på begge
sider af kanalen og sejler forbi flere af byens seværdigheder. Man kan
fx hoppe af undervejs og aflægge den Sorte Diamant et besøg, nyde
Operaens arkitektur, spise is på Islands Brygge, drikke en kold øl i
Nyhavn eller gå en slentretur fra Teglholmen og videre til Engholmene,
Københavns nye Kanalby. Du kan hente køreplanen på DOT.dk

TAG PÅ FISKETUR

Hvis du er heldig, kan du servere friskfanget fisk til sommerens
nye kartofler. Flere steder i Københavns Havn er det tilladt
at fiske med stang. På Engholmene må man fiske ud mod
kanalen, og her er mange gode steder, hvor man kan slå sig
ned med stang og fiskeblink. Hele området er populært blandt
lystfiskere, fordi Slusen ved Sydhavnen genererer en stærk
strøm. Den tiltrækker havørred året rundt og mange hornfisk i
forårsmånederne. Uanset om man har held med at fange noget
eller ej, er det en dejlig måde at komme helt ned i feriegear på.
Husk at lystfiskeri kræver gyldigt fisketegn. Du kan købe dagkort
til DKK 40 eller sikre dig frit fiskeri et helt år for DKK 185.
Her kan du finde info over tilladte fiskesteder link til køb af fiskekort : byoghavn.dk

UD I NATUREN

Besøg en af verdens største storbyparker. Ikke mange er klar over, at København har
en af verdens største storbyparker, og den ligger ikke langt fra ENGHOLMENE. På cykel
fra Engholmene kan du komme til indgangen på den modsatte side af Havnekanalen.
Følg cykelbroen ved Fisketorvet, og du lander ved den ene ende af Naturpark Amager,
der strækker sig fra Amager Fælled hele vejen ud til Dragør Sydstrand Kilometervis af
stier fører dig gennem en alsidig natur, alt imens du hele tiden har Københavns tårne
i sigte. Mange af hovedstierne er asfaltbelagte og fortrinlige til cykler og rulleskøjter.
Flere steder fører små grusstier og dyreveksler ind til hemmelige søer, gennem
birkelunde og brombærkrat. Her kan du læse mere om de mange naturoplevelser, der
venter i Naturpark Amager: naturparkamager.dk

SPOT ALPAKA, PLETTET SÆL
ELLER EN BUTSNUDET FRØ
Ikke langt fra Engholmene kan man finde den skønneste lille naturperle.
På Sydhavnstippen kan man holde picnic midt i den vilde natur, omgivet af
græssende får og alpakaer. Der er udsigt til vandet fra hele tre forskellige
sider. Her kan man også være heldig at spotte en sæl. Sælerne finder også
gerne ind til Engholmene, og der har allerede været besøg af sæler denne
sommer. De mange træbrygger indbyder til afslapning, og er dejlige at sole
sig på – også for en sæl. Sydhavnstippen er især kendt for sin mangfoldige
biodiversitet og mange forskellige fugle, planter, insekter og padder.
Læs mere om naturområdet på www.sydhavnstippen.dk

OPLEV BYEN PÅ HJUL

Der er mange forskellige muligheder for at opleve byen på hjul af den ene eller den anden slags. Er
man til skateboard og løbehjul, kan man besøge Enghave Skatepark, Enghave Plads, ikke langt fra
Engholmene. På Vesterbro finder du også Copenhagen Skatepark, som er en indendørs skatebane. Den
lille skatepark ud mod vandet på Islands Brygge er især god for de små og nybegyndere. Her kan man øve
tricks på minirampen eller træne teknik på banen, der er bygget i to niveauer. Er man til lidt længere ture
på rulleskøjter eller cykel, kan man få masser af asfalt i benene i Amager Naturpark, der ligger blot en
kilometer fra Engholmene. Du kan starte på Islands Brygge og følge cykelstien langs Amager Fælled ud
til Ørestaden og videre ud mod Kongelunden. Du kan også starte ved Slusen og følge asfaltstien ud langs
diget, som løber parallelt med vandet. Havneringen er en dejlig rute, der fører dig rundt langs Københavns
Inderhavn. Det er en rigtig fin cykelrute, der kommer forbi mange skønne steder ved havnen, og som også
kommer forbi Engholmene – Københavns nye kanalby.Tjek: www.kk.dk/havneringen-kortpdf

TRÆK I SPORTSTØJET – SOL, SAND OG BOLD

Beachvolley er en rigtig sommersport, og man kan være alt fra to til tolv personer. Ikke langt fra
Engholmene ligger Islands Brygge, der udover havnebad og –park, også har en beachvolleybane
med sand. Banen skal ikke bookes, og man kan endda leje en bold i det lille skab på den gamle
industrimur gennem en brugervenlig app. Når man er færdig med at hoppe, springe, smashe og
kaste sig i sandet, kan man køle af med en dukkert i havnen.

HØJT TIL VEJRS

Det er sjovt at klatre, og selv dem med lidt højdeskræk kan være med. Copenhagen Boulders ligger
i Sydhavnen, ikke langt fra Engholmene, og er en indendørs klatrehal. Det er et godt sted at starte,
for her kan alle være med. I Bouldering klatrer man på vægge med tykke madrasser nedenunder og
har derfor ikke brug for seler og reb. Klatrebanerne har forskellige sværhedsgrader, så der er både
udfordringer for nybegyndere, øvede og professionelle. Man behøver ikke booke på forhånd og skal
ikke have noget udstyr med. Klatresko kan lejes på stedet. Se åbningstider m.m. her: https://www.boulders.dk

ÅBENT HUS I BOLIGSHOPPEN · SØNDAG Kl. 12.00 – 13.00
Andrei Sakharovs Vej 19, st. tv., Lyngholm, 2450 KBH SV
ÅBENT HUS I SIVHOLM PRØVEBOLIG (BYHUS) · SØNDAG KL. 13.00 – 13.30
Albert Schweitzers Vej 2, Sivholm, 2450 KBH SV

engholmene.dk

