Handbjerg Marina – En Sand Perle
Handbjerg Marina har de senere år været i en rivende
udvikling når det gælder faciliteter, aktiviteter,
arrangementer og meget mere. Et sandt Hot-Spot for både
aktive men også et refugium for de som elsker at gå langs
vandet og nyde en flot solnedgang.

Havneplads
Der er 200 bådpladser på Handbjerg Marina, og vi har
naturligvis også plads til dig. Der er mulighed for både at
leje eller købe en plads til din båd.

Slæbested
Du kan benytte Handbjerg Marinas slæbested, det er både
muligt som dagsgæst og med årskort

Brændstof
Du kan tanke din båd med benzin eller diesel på Handbjerg Marina.

Veterantræf
Hver fredag i sæsonen er der veterantræf for både 2, 3 og
4 hjul.
Start Store Bededag fredag d. 13. april frem til og med 23.
september 2022.

Badeøen

Overnatningsmuligheder
Autocampere
I den nordvestlige del af Handbjerg Marina er der anlagt 20 pladser til autocampere. Der er
toilet og badeforhold tilknyttet, og naturligvis mulighed for tømning af tanke. Udsigten er
fantastisk, lige ud til vandet!

Bo på båd
Flere af vores sejlere har stillet deres båd til rådighed i ”Bo på Båd konceptet” – helt ligesom
at leje et sommerhus, her har du den unikke mulighed for at gøre det samme med en båd.

www.handbjergmarina.com
havnekontor@handbjergmarina.com

Sheltere
På den østvendte mole er der 4 sheltere, med plads til 6 personer i hver. De kan bookes på
www.handbjergmarina.com, hvor der også er mulighed for tilkøbe toilet- og badefaciliteter.

Leje af udstyr
Der er altid aktiviteter at give sig i kast med på
Handbjerg Marina – og det er for alle. I vores grejbank
finder du alt fra fiskenet, redningsveste, SUP boards,
vandcykler, kajakker og cykler, som du kan leje.

Klubliv
Fællesskab og klubliv kendetegner også Handbjerg Marina. Der er helt sikkert en klub
aktivitet til dig.

Handbjerg Sejlklub
Handbjerg Sejlklub er en nystartet sejlklub. Sejlklubbens bestyrelse består af entusiastiske
og lokale sejlere, der arbejder for at samle alle sejlsportsinteresserede i et fællesskab.

Badeøen ligger på den østlige side af Handbjerg Marina.
Den er velegnet til solbadning og til badning med små og
mindre børn, da der her er meget lavvandet. Badesko bør
benyttes, da der er knivmuslinger i sandet.

Vinterbaderne Handbjerg Marina
Limfjorden garanterer frisk, koldt vand og i klubben vil
du med garanti opleve en hyggelig stemning i saunaen,
kaffestuen og masser af smil og grin i det kolde vand.
Du har mulighed for at skrive dig på venteliste på
www.handbjergmarina.com.

Kitesurfing
Mange er allerede fundet til Handbjerg Marina, når det er
tid til kitesurfing. Her er gode forhold, da der er lavvande,
god vind og bølger ude ved revlen. Udover de skønne omgivelser ved vandet, er der også mulighed for at få et bad
efter surfing.

Program for 2022

Marinaens Venner
Kom og vær med, vi nyder sammen et festligt fællesskab, har et godt og sjovt sammenhold og ikke mindst bidrager til, at Handbjerg Marina er et attraktivt sted med fornyelse af
aktiviteter og vi sørger for at der er underholdende events på Marinaen.

Restaurant
Pavillonen
Områdets eneste fiskerestaurant
v/ JOAN OG PHILIP HARPØTH • www.restaurantpavillonen.dk
Tlf. 2393 3100 • mail@restaurantpavillonen.dk

www.handbjergmarina.com • havnekontor@handbjergmarina.com

APRIL
Restauranten og Cafe Isbåden er åben:
Mandag og Tirsdag – Frokost åbent fra kl. 11.30 til kl. 16.30.
Onsdag til Søndag fra kl. 11.30 til kl. 20.00.
Vi serverer frokostmenu fra kl. 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-19.45 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.

Fredag d. 10: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Erwin Turcinhodzic.
Fredag d. 17: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Anthony Ryan.
Lørdag d. 18: Fælles Sejltur i samarbejde med Handbjerg Sejlklub. Alle er velkommen enten
i egen båd eller man kan komme med på en af sejlklubbens både. Turen går til Gyldendal, her spiser vi fælles frokost og hygger inden vi sejler tilbage til Handbjerg.
For yderligere informationer se Handbjerg Sejlklubs facebookside eller hjemmeside.
Torsdag d. 23: Sct. Hans aften på Havnen kl. 19.30. Båltale m.m.

OKTOBER
Restauranten og Cafe Isbåden er åben:
Mandag til onsdag – Frokost åbent fra kl. 11.30 til kl. 16.30.
Torsdag til Søndag fra kl. 11.30 til kl. 20.00.
Vi serverer frokostmenu fra kl. 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-19.45 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.

Lørdag d. 2: Arbejdsdag på Havnen, start kl. 08.00, alle er velkommen.

Fredag d. 24: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Mousen.

Lørdag d. 1: Vinterbaderne Handbjerg Marina sæsonstart.

Lørdag d. 9: Isætning af både med kran.

JULI

Lørdag d. 1: Optagning af både med kran.

PÅSKEN d. 14, 15, 16, 17, 18/4: Stor Frokost Tapas buffet fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
Stor aften Tapas buffet fra kl. 17.30 til 19.45.
Tirsdag d. 19: Speedbådscertifikat. Handbjerg Sejlklub tilbyder speedbådscertifikat.
Tilmelding på www.handbjergmarina.com.
Lørdag d. 23: Isætning af både med kran.
Lørdag d. 30: Handbjerg Sejlklub opstarter sejlads med blandt andet sejlads for voksne med
instruktør og junior sejlads i joller. Herudover vil der være mulighed for prøvesejladser
for interesserede. Følg Handbjerg sejlklubs facebookside eller hjemmeside, for at se
hvilke hold, der starter hvornår.
Lørdag d. 30: Vinterbaderne Handbjerg Marina sæsonafslutning for medlemmer.

MAJ
Restauranten og Cafe Isbåden er åben alle dage fra kl. 11.30-20.30.
Vi serverer frokostmenu fra 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-20.00 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.
Søndag d. 1: Bo på Båd sæsonstart. Book en båd, helt som at leje et sommerhus.

Restauranten og Cafe Isbåden er åben alle dage fra kl. 11.30-21.00.
Vi serverer frokostmenu fra 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-20.00 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.
Fredag d. 1: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Lou and the visemenn.
Lørdag d. 2: Børnearrangement med KFUM kl. 13.00 (Marinaens Venner).
Se mere på www.handbjergmarina.com
Fredag d. 8: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Anthony Ryan.
Fredag d. 15: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Lars Gylden.
Fredag d. 22: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Anthony Ryan.
Fredag d. 29: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Harboe Band.

AUGUST
Restauranten og Cafe Isbåden er åben alle dage fra kl. 11.30-21.00.
Vi serverer frokostmenu fra 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-20.00 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.

Fredag d. 13 (Store Bededag): Veterantræf sæsonstart.
Alle med 2, 3 og 4 hjul er velkommen hver fredag i sæsonen til og med 23. september
2022.

Fredag d. 5: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Struer Shantykor.

Fredag d. 13 (Store Bededag): Musik på Havnen kl. 19.30 v. Candyfloss.

Fredag d. 12: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Candyfloss.

Fredag d. 20: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Candyfloss.
Fredag d. 27: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Erwin Turcinhodzic.

JUNI
Restauranten og Cafe Isbåden er åben alle dage fra kl. 11.30-21.00.
Vi serverer frokostmenu fra 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-20.00 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.
Onsdag d. 1: Marinaens Venner afholder Solnedgangsaften kl. 20.00.
Onsdag d. 1 til søndag d. 5: Vi serverer: ”Smagen af Limfjorden” fra kl. 17.30 til kl 20.00.
Fredag d. 3: Musik på Havnen kl. 19.30 v. Lou and the visemenn.
Lørdag d. 4: ”Sjov på Vandet dag” med Handbjerg Sejlklub. Der er aktiviteter for alle aldre
og niveauer. Der vil være Rib-båd med 800hk, SUP boards, windsurf, sit on top kajak,
sejlads i sejlklubbens både og joller med instruktør m.m.

Onsdag d. 10: Friluftsgudstjeneste v. Marinaens Venner kl. 19.00.
Tirsdag d. 16 til søndag d. 21: Vi serverer: ”Smagen af Limfjorden” fra kl. 17.30 til kl. 20.00.
Fredag d. 19: Musik på Havnen kl. 19.00 v. Lars Gylden.
Onsdag d. 24: Solnedgangsaften v. Marinaens Venner kl. 19.30.

SEPTEMBER
Restauranten og Cafe Isbåden er åben:
Mandag og Tirsdag – Frokost åbent fra kl 11.30 til kl. 16.30.
Onsdag til Søndag fra kl. 11.30 til kl. 20.30.
Vi serverer frokostmenu fra kl. 12.00-15.00.
Vi serverer Stor aften-Tapas-buffet fra kl. 17.30-20.00 m/ masser af smagsfulde Fiskespecialiteter.
Onsdag d. 14 til Søndag d. 18:
Vi serverer: ”Smagen af Limfjorden” fra kl. 17.30 til kl. 20.00.
Fredag d. 23: Veterantræf sæsonafslutning.

Lørdag d. 4 og søndag d. 5: Vi Hylder Farsdag med Buffet – Frokost og Aften.
I TILFÆLDE AF DÅRLIGT VEJR KAN DER FOREKOMME AFLYSNINGER

SE KOMPLET LISTE MED ARRANGEMENTER PÅ WWW.HANDBJERGMARINA.COM

Lørdag d. 15: Optagning af både med kran.
Søndag d. 23: Restaurant Pavillonens sæson med aften åbent slutter.
Lørdag d. 29: Arbejdsdag på Havnen. Start kl. 8.00. Alle er velkommen.

NOVEMBER
Restaurant Pavillonen er altid åben for arrangementer og selskaber.
Vedr. andre åbningstider i restauranten i vinterhalvåret tjek åbningstiderne
på www.restaurantpavillonen.dk
Hold øje med hjemmesiden, for arrangementer i efteråret.
Medio November: TAKE AWAY: JULE TAPAS.

DECEMBER
Restaurant Pavillonen er altid åben for arrangementer og selskaber.
Vedr. andre åbningstider i restauranten i vinterhalvåret tjek åbningstiderne
på www.restaurantpavillonen.dk
Onsdag den 28 : Fyrværkerishow med mulighed for at købe fyrværkeri.
Hele december: TAKE AWAY: JULE TAPAS.

NYTÅR:
Vi laver 3 retters
Nytårsmenuer til
Nytårsaften.

Vil du være sikker på at få et bord,
så kan du reservere bord her:
mail@restaurantpavillonen.dk
www.restaurantpavillonen.dk
Handbjerg Marina 12-16
Tlf. 2393 3100
(der kan ikke bestilles bord pr. sms)

Lad os
arrangere din julefrokost på Restaurant
Pavillonen.
Kontakt os
på 2393 3100.

Restaurant
Pavillonen

