Velkommen til
Nykøbing Sj. Havn

www.Odsherredhavne.dk

Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn
Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange
restauranter og butikker. Grønnehaveskoven breder sig næsten helt ned til havnebassinet. På selve havnen
findes bl.a. legeplads, grillpladser og marine café.

Hvor må jeg ligge?
Nykøbing Sj. Havn har pladser specielt til dig som gæstesejler på nedenstående kort kan du se dem
markeret med grøn streg. Du må desuden ligge dig på de fastepladser hvis de er mærket med grønt skilt
mrk. FRI.
Er du medlem af Træskibs Sammenslutningen har du mulighed for at ligge 3 dage gratis på ydermolen hvor
Træskibs Sammenslutningens flag er hejst.
Der er ikke offentlig adgang til den gamle lystbådhavn/husbådehavnen.

Hvad med?










Strøm – på alle broer er der el-standere hvor der kan tilsluttes CEE stik. Betaling for strøm er med i
gæstelejeprisen.
Toiletter og bad forefindes i den røde bygning centralt beliggende på havnearealet, samt ved
Skydeklubben i havnens Sydvestlige hjørne. Bad koster 5 kr. for ca. 3 minutter og der anvendes 5 kr.
Der er kodelås, koden fremgår af betalingskvitteringen – se nedenstående punkt om betaling.
Vand – Drikkevand kan aftappes ved toiletterne og ved dieseltanken hvor der er slange til
påfyldning af bådens vandtank. De anbefales ikke at tappe drikkevand af hanerne på broerne, idet
vandet kan indeholde alger som følge af sollys og opvarmning.
Diesel – betaling for tankning sker med betalingskort – hele døgnet!
Vask – Der forefindes vaskemaskine og tørretumbler i toiletbygningen centralt på havnen. Her
anvendes 5 -10-20 kr.
Affald – ved hver bro er der opstillet affaldsstativer – affaldet sorteres i aviser, flasker, dåser og
restaffald. Der er ud for toiletbygningen opstillet flaskecontainer.
Betaling – skal ske umiddelbart efter anløb. Der forefindes betalingsautomat i vindfanget på
havnekontoret. Dankort og de fleste andre betalingskort kan anvendes. Billetdelen med afrejsedato
skal påsættes båden et fra broen synligt sted. Betaling kan undtagelsesvis ske kontant i
havnekontorets åbningstid. Se sidste afsnit om havnepersonalet.

Takster for 2014
Gæsteleje pr. døgn:
 Længde under 8 meter
 Længde 8-10 meter
 Længde 10-15 meter
 Længde over 15 meter



Autocampere

120 kr.
140 kr.
155 kr.
255 kr.

120 kr.

Hvad må jeg ikke?





Det er af sikkerhedshensyn strengt forbudt at bade i havnebassinet.
Støje - Vis hensyn til de andre sejlere og beboere ved havnen!
Vaske båden med ferskvand og slange. Brug havvand!
Glemme at betale havnepenge – der opkræves en afgift på 250 kr. for udeladt betaling. Afgift for
ulovlig camping er 475 kr.

Hvad kan jeg lave?








Der findes mange seværdigheder, attraktioner, naturområder mv. Et overblik herover kan du få på
Turistkontoret som du finder på Holtets Plads 1 (ligeud af Havnevej og over hovedgaden (ca. 1.000
meter). Du kan også besøge deres hjemmeside på www.visitdenmark.dk.
På selve havnearealet afholder Odsherred Naturskole i sommerens løb forskellige blå flag
arrangementer, så som krabbefiskeri og lignende.
Desuden afholdes der i juli måned Ovnhusmarked (kunstmarked). En række cirkus gæster hvert år
havnen.
Der er flere udøvende kunstnere som har udsalg på havnen. Og der er flere kunstudstillinger.
Nogle af Danmarks bedste badestrande finder du ved Kattegatkysten.
Sommerland Sjælland kan man komme til på Cykel eller med toget (der er stop ved Sommerland).

Hvor kan jeg handle?
Gågaden i Nykøbing Sj. ligger ca. 900 meter nord for havnen.

Hvis jeg kommer til skade?






Ring 112
Sikker havn – der er opsat redningsudstyr på midten af alle broer, desuden er der faste
redningsstier flere steder på broerne.
Lægevagten – ring 70 15 07 00 - Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og
lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.
Førstehjælpskasse – findes på havnekontoret.
Hjertestartere findes på havnekontoret og i klubhuset hos bådelauget ved de røde redskabshuse .

Hvis båden går i stykker?
Ved bådhallerne ca. 100 meter mod Nord fra havnebassinet findes skiltning hvor flere bådrelaterede
firmaer reklamerer.

Hvor finder jeg havnens personale?
I sæsonen har Havnekontoret åbent alle dage fra kl. 8 til 10 samt 16-17,30.
Havnevagten kan træffes på telefon 21 77 93 76
Vagthavende på havnen se opslag på havnekontoret.
Havnens mail adresse er odsherredhavne@odsherred.dk

