




Lighthouse

Førsteklasses
udsigt til bugten,
byen og skoven
Lighthouse er placeret lige dér, hvor byen og havet

møder hinanden. Det er her, du mærker havets brusen 

og skovens ro, mens byens pulserende liv summer i 

baggrunden. Lige dér på spidsen af Aarhus Ø kan du

starte dit næste kapitel – i et hjem omgivet af ro, luft

og natur, der tilsammen skaber en helt ny dimension 

af velvære og frihed.

I Lighthouse kan drømmen om byens bedste udsigt 

blive til virkelighed, når det 142 meter høje tårn,  

Fyrtårnet, opføres på spidsen af Aarhus Ø. Sammen 

med de to sidebygninger – Kanalhuset og Promenade

huset, fuldendes Lighthouse som et vartegn for hele 

Aarhus.

Fotos: Jan Kejser, Anders Wejse, Martin Gravgaard,  
Dennis Borup, Adam Mørk, Luftfoto Danmark, 3XN, 
Unsplash 

Visualiseringer: 3XN

Tekst: Pernille Rahbech

Design: Vokseværk

Projektudvikler: Lighthouse United

Alle visualiseringer, tegninger og beskrivelser i dette  
materiale er vejledende. Der tages forbehold for ændringer.
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Arkitekturen

Aqualuna 
Toronto – Canada

Aqualuna er et boligbyggeri ved havnefronten i 

Toronto. Det er skabt ud fra den spektakulære 

beliggenhed ved Ontariosøen. Den legende facade 

er, som på Lighthouse, en afspejling af bølgerne i 

vandet. Bygningen er en del af en markant bolig

udvikling ved Torontos havnefront, som kan give 

associationer til Aarhus Ø. Bygningen er 3XNs andet 

markante boligprojekt ved Torontos havnefront.  

Det andet projekt hedder Aquabella og ligger lige 

ved siden af Aqualuna.

Sidney Fish Market 
Sidney – Australien

Sidney Fish Market er en fornyelse af det tidligere 

madmarked og en vaskeægte ’foodie’destination i 

verdensklasse. 3XN har i projektet haft fokus på at 

integrere livet omkring, gøre Sidney Fish Market til 

et moderne madmarked og samtidig skabe et 

vartegn på den unikke havnefront. 

Olympic House 
Lausanne – Schweiz 

Olympic House er Den Internationale Olympiske  

Komités nye hovedkontor og samler 500 ansatte 

under samme tag. Bygningen er designet ud fra tre 

nøgleværdier: Bevægelse, fleksibilitet og bæredyg

tighed. Bygningen har, som Lighthouse, en dynamisk 

bølgende facade, der får bygningen til at se anderledes 

ud, hvor end man betragter den fra. Bygningen har 

desuden modtaget tre af de strengeste certificerin

ger inden for bæredygtighed.

Den Blå Planet – Danmarks Akvarium
Kastrup – Danmark 

Den Blå Planet er inspireret af hvirvelstrømmene i 

havet,  stimer af fisk og hvirvlende stære, der gør 

himlen sort. Havet er, som ved Lighthouse, en stor 

inspiration og med en placering helt ud til vandet ved 

Kastrup, smelter livet under overfladen sammen 

med bygningen. Rejsende til og fra Kastrup Lufthavn 

kan desuden se formen på Den Blå Planet som en 

gigantisk hvirvelstrøm.

En fortælling om havet,
byen og mangfoldigheden
3XN Arkitekter har fra første streg af Lighthouse

haft en vision. En vision om at skabe et fyrtårn for

hele Aarhus, der byder alle velkommen både fra land, 

til vands og i luften.

Vandet, bølgerne, naturen og udsigten til hele bugten 

har været inspirationskilden til at skabe Lighthouse. 

De buede og bløde linjer i selve byggeriet er en 

afspejling af vandet og bølgernes evige bevægelser. 

Det er ikke kun vandet og naturen, der har været med 

til at skabe fortællingen om Lighthouse. Mangfoldig

heden i Aarhus og forskelligheden blandt mennesker 

er inspirationskilden til en bygningsudformning  

præget af diversitet. 

Her er små lejligheder og store lejligheder. Udsigt 

til vand og udsigt til byen. Det er intimt og privat, 

men også åbent og fælles med både natur, det rå 

hav og det pulserende byliv lige uden for døren.  

Med de elementer har 3XN skabt en fortælling om 

Lighthouse, som favner forskelligheden i både 

mennesker, natur, ro og liv.

3XN har skabt mange smukke, fascinerende og 

forskellige byggerier. De har vundet adskillige  

priser og er en anerkendt arkitektvirksomhed i hele 

verden. Overfor er der samlet et lille uddrag af de 

fantastiske projekter, som 3XN har i porteføljen.
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Et hav af muligheder 
på Aarhus Ø
Aarhus Ø er en bydel i rivende udvikling.  

Byggerier, restauranter, mødesteder og 

hyggekroge vokser hastigt frem og skaber 

en bydel med masser af muligheder lige i 

nærheden for beboerne.   

Vi har samlet nogle af de steder, hvor du 

finder aktiviteter og faciliteter, du kan få 

brug for som beboer i Lighthouse. 

O
m

rådet om
rking Lighthouse
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1. Lighthouse
  Her på spidsen er Lighthouse placeret. 

Byggeriet kommer, udover boliger, til at 

indeholde café/restaurant, bugtcenter, 

udsigtsplatform på toppen af Fyrtårnet 

med adgang for offentligheden. 

2. Teater og Badehusene
  Ved Bassin 7 finder du blandt andet 

Teatret Gruppe 38. Her kan du få gode 

kulturoplevelser i teatrets nye lokaler.  

Du kan også slentre en tur ned langs 

promenaden og nyde feriestemningen  

ved Badehusene, som ligger yderst mod 

vandet ved Bassin 7. 

3. Første del af Lighthouse
  Ved siden af den nye etape af Lighthouse 

ligger Lighthouse, som består af tre 

bygninger. Sammen med den nye etape 

fuldender de Lighthouse på spidsen af 

Aarhus Ø.

4. Havnebadet og Bassin 7
  Ved Bassin 7 finder du Havnebadet. 

Et populært sted når solen skinner, og 

badevandet er varmt. Langs promenaden 

ved Bassin 7 er der masser af liv og god 

stemning ved mad og drikkeboderne, 

kabelbanen og de små hyggekroge. 

5. Pakhusene
  Pakhusene er et erhvervsbyggeri, som 

huser mange forskellige virksomheder.

Men ikke nok med det, så finder du også 

både SEIER Fitness, MIBMadmarked, 

restaurant, fodboldbane, barber, vinter

badebro og meget andet. 

6. Havbanen
  I vandet ud for Lighthouse ligger  

Havbanen. Det er en 500 meter lang 

havsvømmebane, hvor habile svømmere 

kan svømme baner i havvandet. 

7. Generationernes Hus
  I Generationernes Hus samles alle 

generationerne under ét tag. Det vil sige, 

at der både er familieboliger, ældreboliger, 

handikapvenlige boliger, daginstitution 

og meget andet. 

8.  Nicolinehus
  I Nicolinehus finder du blandt andet en 

Føtex, markedshal med boder og special

varer, caféer, butikker samt restaurant og 

bar på toppen. Byggeriet står færdigt i 

2022. 

9.  Lystbådehavnen
  Ved Lystbådehavnen kan du nyde det 

maritime liv med en gåtur langs kajen 

ved de vuggende både, du kan hente fisk 

til middagen i fiskeforretningerne eller 

spise en god middag på de mange 

hyggelige restauranter.

Området omkring 
Lighthouse
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Nyd
udsigten
naturen
skoven
gåturen

livet
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Privat gårdrum Nyd roen langs promenaden
I Lighthouse får du adgang til et gårdrum, som er 

eksklusivt for beboerne.  Her er der både plads 

til leg og afslapning for store og små med alt fra 

legeområder og hygge kroge. Gårdrummet er et 

oplagt sted, hvor du kan mødes med dine naboer 

og koble af i de grønne og frodige omgivelser. 

Hele vejen rundt om Lighthouse kan du nyde 

roen og dufte den friske havluft langs prome

naden. Her kan du nyde de mange flotte 

solnedgange i allerførste parket til Aarhus 

Bugten. Mellem Lighthouse og Isbjerget bliver 

kanalen gravet op, så havet kommer endnu 

tættere på og giver en følelse af at Lighthouse 

nærmest er bygget i havet. 

Forestil dig en hverdag
med alt dette lige uden
for din dør...

Livet om
kring Lighthouse

Livet for foden 
af Lighthouse

Overblik over 
Lighthouse set 
oppefra

Kom helt tæt på 
Aarhus Bugten 
Livet i bugten bliver taget op på land, når Bugt

centeret flytter ind i stueetagen i Lighthouse. 

Her kan beboere og besøgende dykke ned i  

Aarhus Bugten  uden at få våde tæer.  

I Bugtcenteret vil der blandt andet være mulighed 

for, at skoleklasser kan blive undervist i livet under 

overfladen og besøgende kan læse og lære om 

bugten. Bugtcenteret vil blive et samlingspunkt  

for Aarhus og være med til at bringe Aarhus  

Bugten endnu tættere på aarhusianerne.

Havkajak eller 
mountainbike?
Forestil dig at starte dagen med at ro en tur i din 

havkajak i Aarhus Bugten, mens solen står op i 

horisonten. Når du vender hjem kan du sejle din 

kajak helt ind i kanalen ved siden af Lighthouse. Du 

kan også hoppe på din mountainbike og køre en tur 

på Riis Skovs snoede stier i det bakkede terræn.  

Når du kommer hjem kan du rengøre og fikse din 

cykel i den indendørs cykelkælder.

Bylivet på Aarhus Ø forgrener sig videre til 

Lighthouse, så du kan nyde den summende 

bylivsstemning, som områdets beboere og 

besøgende skaber, mens havet skvulper  

roligt i baggrunden.

Oplev byliv og 
bølgeskvulp
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Bassin 7 

Bassin 7 er blevet et populært mødested for 

aarhusianerne – særligt i sommermånederne. 

Havnebadet trækker vandglade gæster til, når solen 

kigger frem, og det er vejr til at hoppe en tur i havet 

eller sole sig på terrasseområderne. Men Bassin 7 er 

også meget andet end Havnebadet. Hele vejen langs 

kajen finder du små hyggelige mad- og drikkeboder, 

hvor du kan nyde et lille måltid eller tage mad med 

hjem. Her er der alt fra sushi og vin til burger og øl. 

Der udover finder du også Teatret Gruppe 38 i 

AARhus byggeriet, der fortæller gode historier med 

nærvær og kunstnerisk kvalitet i flotte forestillinger.

I løbet af de kommende år vil Bassin 7 blive omdan

net til en havnepromenade med endnu mere byliv, 

restauranter og hyggelige mødesteder, når boliger 

samt et hotel med spa og konferencecenter opføres.

Sports- og
vandaktiviteter
Lighthouse er placeret lige ved vandet, og  

det er derfor oplagt at bruge bugten som 

legeplads til vandsportsaktiviteter. På Aarhus 

Ø kan du blandt andet sejle kano og kajak i 

Aarhus Kano og Kajakklub, stå på stand up 

paddle boards ved Surf Agency eller lære at 

sejle hos Aarhus Sejlklub eller Sejlklubben 

Bugten. Har du båd er der naturligvis også 

flere muligheder for at få en plads i Lystbåde

havnen, så du nemt kan komme på eventyr i 

bugten. 

Er du til et koldt gys, kan du melde dig ind i 

Badeklubben Aarhus Ø, som holder til ved 

Havnebadet hele året rundt. Her kan du 

hoppe i Havnebadet og blive varmet igennem 

i saunaen bagefter. Vil du træne i bekvemme

lige omgivelser med maskiner, løbebånd og 

andre fitnessfaciliteter, så kan du benytte 

SEIER Fitness, som holder til lige ved siden  

af Lighthouse i Pakhusene.

Restauranter og 
spisesteder 
Restauranter og spisesteder vokser hastigt frem på

Aarhus Ø og mulighederne er mange. Få en madoplevelse 

ud over det sædvanlige på Michelinrestauranten 

Substans i Pakhusene eller på gourmetrestauranten 

Ghrelin i ZHuset. Ved lystbådehavnen er der masser af 

muligheder for god mad og drikke på for eksempel KP5, 

Det Glade Vanvid og Restaurant Anker.

Er du til god vin eller hjemmebrygget øl, kan du prøve

charmerende VinDanmark og rustikke Hantwerk.  

Er du mere til at spise hjemme, kan du få frisk fisk hos 

Clausens Fiskehandel eller Havnens Fiskehus, hjemme

bagt brød og delikatesser hos MIBMadmarked i 

Pakhusene eller lækker takeaway i alle  

afskygninger ved Bassin 7.

Livet om
kring Lighthouse

Gå på opdagelse 
omkring Lighthouse

Livet omkring 
Lighthouse
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Forestil dig at slentre en tur på promenaden, 

mens en summen af liv fra lejlighederne, 

caféer og besøgende skaber følelsen af et 

sydlandsk torv på en smuk sommeraften.

Stem
ningen ved Lighthouse

Byliv langs vandet
Langs promenaden rundt om Lighthouse 

samt på torvet ved indgangen til Bugt

centeret emmer det af byliv. Bugtcenter, 

restaurant og opholdssteder trækker 

mennesker til og skaber liv på spidsen 

af Aarhus Ø. 
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Nyd eftermiddagen 
på altanen

Oplev kulturen og gå 
i teatret ved Bassin 7

06:22 16:43 19:3017:21

Få pulsen op og vind 
i håret i Riis Skov Hent frisk fisk ved 

fiskehandleren

H
verdagens m

uligheder
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Nyd duften af græs 
og grill
Det er næsten som at have sin egen 

baghave, du slipper blot for alt det 

hårde arbejde. Her dufter det også 

af græs, når det bliver slået og af 

grill, når den bliver tændt. Området 

kan bruges af alle beboere, så har 

du lyst til at grille i de grønne 

omgivelser eller slappe af på det 

grønne græs, er du mere end 

velkommen til at benytte dig af det. 

Et rekreativt og 
grønt samlingssted 
ØLinjen er hele Aarhus Øs grønne samlingspunkt. 

Visionen er at skabe et grønt bælte med små oaser, 

der kan få det grønne liv til at spire og samle by

delens beboere og besøgende. 

Projektet kommer til at strække sig fra Lighthouse 

til Bassin 7 og bliver fordelt på fire grønne områder.

Drivhuse, bærbuske, bænke, bistader, hængekøjer  

og legeområder skal blandt andet skabe det grønne 

lærred på Aarhus Ø. Her kan både beboere og  

besøgende forme indholdet, nyde faciliteterne  

og være en del af fællesskabet.
 

Et fælles projekt for Ø-beboerne 
Fra projektets begyndelse har beboernes input 

været vigtige for at skabe et godt miljø for alle.  

Derfor afspejler ØLinjen i høj grad ønskerne fra 

beboerne og er nu et sted for alle  både store  

og små. 

De første to områder af ØLinjen er allerede klar 

til at  byde alle velkomne. De strækker sig fra 

Havneholmen, forbi Pakhusene og hen til området 

mellem Isbjerget og Lighthouse. De to næste etaper 

ved Lighthouse og  Bassin 7 udvikles i forbindelse 

med opførelsen af  bygningerne omkring.

G
rønne sam

lingspunkter
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Historier fra Aarhus Bugten…
Árós, skovbådene, møntforfalskning og en forladt ø

Der findes bogstaveligt talt et hav af historier fra 

Aarhus Bugten – lige fra Aarhus’ begyndelse og 

plyndringer i vikingetiden til søndagssejlture til  

skovene og krigs historier fra 2. Verdenskrig.  

Vi dykker ned i et lille udpluk af dem her.

Árós – byen ved åens munding 
Der levede mennesker i Aarhus for 6000 år siden.  

Dengang var her dog ikke tale om en by, men mere 

spredte bopladser, der sjældent lå fast i ret lang tid 

ad gangen. Selvom Østjyllands centrale placering og 

gode muld altid har været populært, så var det først 

i starten af vikingetiden, at en by formede sig i den 

åmunding, hvor de østjyske bønder og handelsfolk 

mødtes med søfarere fra Europa og handlede.  

Meget passende blev byen dengang kaldt Árós  

– ’(byen ved) åens munding.’

På skovtur med skovbådene
I slutningen af 1800tallet var Riis Skov og skoven 

ved Marselisborg de helt store udflugtssteder for 

aarhusianerne. Men det foregik ikke helt, som vi 

kender det i dag, hvor mange blot går, cykler eller 

kører til skovene. Dengang sejlede de to skovbåde 

Turisten og Marselisborg aarhusianerne på skovtur 

fra havnen i Aarhus ud i bugten og til de to skove i 

nord og syd. Priserne dengang var 20 øre for en tur til 

Varnapalæet ved Marselisborg, 30 øre til Ørnereden 

og 40 øre til Moesgaard. 

Skovbådene var en stor succes i mange år og kunne 

melde udsolgt på mange afgange. Dog gik det ned 

ad bakke efter flere isvintre, der ødelagde bådene, 

og da 2. Verdenskrig begyndte, måtte skovbådene 

indstille sejladsen. Sejladsen i bugten er enkelte 

gange siden blevet genoptaget blandt andet under 

Festugen og Sculpture by the sea. 

Naturen om
kring Lighthouse

Kyholm – den 
forladte ø
Øst for Samsø ligger den lille ø Kyholm,  

som kun udgør 30 hektar. Selvom øen er 

lille, har der engang boet mennesker på den. 

I dag står den forladt hen og det eneste,  

der er tilbage, er en ensom kirkegård med 

83 grave. Historien forlyder, at både syge 

søfolk med alt fra pest til gul feber og faldne 

soldater sluttede deres dage på Kyholm. 

 

Selvom historierne vidner om faldne 

soldater, syge søfolk og katastrofer,  

så er bugten i dag fyldt med liv.  

Sejlskibe, kajakroere, fiskere langs kysten 

og et rigt dyreliv under overfladen er blot 

noget af det, som vi oplever i dag.

På en klar dag kan du fra 37. etage i 

Fyrtårnet i Lighthouse se til Kyholm.

Hjelm - øen med 
de tre borge
Ni kilometer øst for Ebeltoft ligger den 

lille ø Hjelm.  Selvom øen i dag er privat

ejet, ganske fredelig og uden fastboende, 

så har den spillet en stor rolle tilbage i 

slutningen af 1200tallet. Her gik den 

jyske stormand Marsk Stig i land og 

byggede øen om til en fæstning med hele 

tre borge. Fra øen drog Marsk Stig ud på 

plyndring samtidig  med, at han på øen 

lavede falske mønter for at undergrave 

den danske konges økonomi og autoritet. 

Hjelm var Marsk Stigs tilflugtssted ind til 

han døde på øen i 1293. 

I dag er der blot et gammelt fyr tilbage, 

som frem til 1960’erne blev passet af en 

fyrmester og en fyrassistent. Fyret er i 

dag automatiseret.

På en klar dag kan du fra 32. etage i 

Fyrtårnet i Lighthouse se til Hjelm. 
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Fyrtårnet

Kanalhuset

Promenadehuset
I Fyrtårnet tages begrebet ’uforstyrret udsigt’ til 

nye højder. Her er lejligheder i mange størrelser 

og prisklasser med en unik udsigt over byen og 

bugten.  
 
 1.43. sal

 Fra 60154 m2

 Fra 24 værelser

 Mulighed for at købe en hel etage

 Solorientering mod nord, syd, øst og vest

Kanalhuset er placeret langs kanalen. Her 

er der liv blandt de to etagers townhouses 

i stueplan, mens solen kommer til sin fulde  

ret på terrasserne i højden.   
 
 Stuen10. sal

 Fra 52258 m2

 Fra 25 værelser

 Townhouses i stueetagen

 Lejligheder med egen tagterrasse

 Solorientering mod nordøst og sydvest

I Promenadehuset er solens placering i fokus. 

Her er der både morgen og aftensol med 

udsigt til bugten og skoven eller gårdmiljøet 

og byen.  
 
 Stuen10. sal

 Fra 56223 m2

 Fra 25 værelser

 Aktivitetshuse i stueplan

 Lejligheder med egen tagterrasse

 Solorientering mod nordøst og sydvest

Exceptionelt
byggeri forenet
i tre bygninger

Boligerne
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Boligerne

Sæt hverdagen på 
pause...
Frisk luft. Fred. Natur. Vand. Ro. 

Og bylivets summen i baggrunden. 

I Lighthouse får du det bedste af 

alle verdener. 

Selvom du er midt i det pulserende 

liv i Aarhus, så kan du slappe af  

og sætte hverdagen på pause i 

Lighthouse.  

En udsigt der tager 
pusten fra dig
Lyset kaster sig ind ad de store 

vinduer og fylder køkkenalrummet 

med liv.  Her kan du komme hjem 

og nyde den fantastiske udsigt,  

der nærmest kun er begrænset af, 

hvor langt øjet rækker. 

Gode materialer og 
nordisk stil
Alle lejligheder er indrettet i nordisk stil med lyse rum og åbne vidder. 

Gode løsninger og gedigent håndværk er samtidig med til at gøre 

hverdagen nem og bekvem for beboerne, så der er tid til afslapning og 

livsnydelse.  

Til alle boliger er der altan eller terrasse og flere boliger har også 

fransk altan. Både køkken, bad og garderobe er fra DESIGNA, og alle 

hårde hvidevarer er fra Siemens. 

I badeværelset er der ligeledes smukke italienske klinker fra Marazzi i 

nordisk og minimalistisk stil på både gulv og vægge samt bordplade i 

støbt marmor. 

Naturen flytter ind
Naturen er en stor inspirationskilde til Lighthouse. Havets farve, 

bølgernes kurver, skoven og sandet er elementer, der lever videre i 

byggeriet. Særligt køkkenet, som er valgt i samarbejde med 3XN 

Arkitekter, er skabt ud fra en fortælling om bugten og skoven.  

Solide materialer som egetræ, corian og linoleum i havets og sandets 

farver danner rammerne for et køkken, der inviterer naturen ind.  

Der er ligeledes kræset for detaljerne i køkkenet med underlimet vask 

samt egefinér på bagsiden af køkkenlågerne.
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Forestil dig at sidde på din terrasse og nyde et 

glas vin, mens udsigten til Aarhus Bugten og 

lyden af bølgeskvulp skaber det perfekte setup 

for fred,  ro og velvære…

Udsigten
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Udsigten

Udsigtsplatform 
og restaurant i 
142 meters højde 
På toppen af Fyrtårnet åbner en restaurant og en 

udsigtsplatform, hvor både beboere i Lighthouse 

og besøgende får mulighed for at nyde den 

exceptionelle udsigt til hele Aarhus og Aarhus 

Bugten. 

Restauranten og udsigtsplatformen er placeret 

på  44. etage i 142 meters højde. Det betyder, at 

man fra toppen får byens absolut bedste udsigt,  

hvor man i klart vejr kan se til både Samsø, Tunø, 

Hjelm, Djursland og Aarhus. 

Inviter dine gæster på 
første klasses udsigt
Forestil dig at sidde i 142 meters højde og spise en 

god middag med venner og familie. Udsigten taler 

for sig selv – I har hele Aarhus, bugten, Djursland, 

Samsø og Østjyllands andre herligheder lige uden 

for de store vinduespartier.

Bagefter kan I gå en tur ud på udsigtsplatformen, 

hvor I kan lytte til havets brusen, se Aarhus lyse op 

og høre byens summen under jer.
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Oplev
byen

pulsen
charmen

hverdagen
festen
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Hele Aarhus - lige i nærheden 
Aarhus er tidligere blevet kaldt verdens mindste storby 

og flere internationale rejsemedier har kåret byen som 

en ’must visit’ by i Europa på baggrund af afstanden til 

de mange attraktioner, som ikke er længere væk end en 

cykeltur gennem de charmerende gader. I Lighthouse 

har du også alle byens muligheder lige i nærheden.  

Lige uden for din dør står du nærmest med fødderne i 

Aarhus Bugten, mens du på blot en kort cykeltur ender 

midt i det pulserende liv på gågaden eller i Riis Skovs 

grønne og rolige omgivelser. 

Få udsigt til
Aarhus-charmen

Livet om
kring Lighthouse

Fra Lighthouse kan du nyde synet af de røde tage i 

det gamle Aarhus, de store kraner på containerhav

nen, Molslinjen der stævner ud og ind, vandflyveren 

som flyver ind over Aarhus, tårnet på Domkirken 

og alt det andet, som rummer det charmerende ved 

Aarhus.

Faktisk er udsigten fra Lighthouse noget helt særligt. 

På en klar dag kan det nemlig være muligt at se til 

både Himmelbjerget og øen Hjelm fra 30. etage i  

Fyrtårnet, hvilket svarer til cirka 35,5 kilometer i

fugleflugt. 

Men det er ikke kun i højderne, at alting er tæt på. 

Lighthouse er nemlig placeret strategisk godt i 

 forhold til både bugten, byen og skoven, hvor du 

har alt inden for rækkevidde.
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Udsigten fra Lighthouse

44. etage
I toppen af Lighthouse vil der være en 
offentlig restaurant. 

  På en klar dag kan du se helt til 

Silkeborg, Samsø og Djursland.

  Nyd også udsigten over hele byen, 

bugten og skoven fra den offentlige 

udsigtsplatform.

6. etage
Lejligheder på 2-4 værelser fra 60-149 m2

  På en klar dag kan du se helt til  

Norsminde, Helgenæs og selvfølgelig 

livet i bugten.

22. etage
 Lejligheder på 2-4 værelser fra 60-149 m2

  På en klar dag kan du se helt til 

Ry,  Ejer Bavnehøj og Ebeltoft.

   Her er altaner med udsigt til alle 

verdenshjørner.

Angivelserne af pejlemærker ved udsigten er vejledende og alene baseret på 

bedste skøn ud fra en teknisk beregning. Beregningerne tager udgangspunkt 

i, at der ikke er noget, der hindrer for udsynet i form af bygninger, bevoksning 

og lignende. Ligeledes vil vejrforhold have indflydelse på udsyn og sigtbarhed 

fra de forskellige højder i bygningen.

i
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