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Marina Minde 

Vi glæder os til at byde alle sejlere velkommen i vor marina og håber at I føler 
jer godt tilpas.


Vi har bestræbt os på at indrette og vedligeholde marinaen optimalt og vil 
søge at fastholde den høje standart. Har man søm gæst forslag til forbedring 

lytter vi gern.


Vi er sikre på, at I vil nyde det skønne sejlrevir, som ligger direkte foran og 
omkring vor marina. De nærliggende havnebyer med deres mangfoldige 
seværdigheder og arrangementer vil sikkert også interessere. Vandre- og 

cykelture igennem den vidunderlige natur vil også begejstre jer. 


Vi ønsker jer et afslappende og oplevelsesrigt ophold.









Hvorfor vælge Marina Minde? 

Marina Minde ligger i Egernsund ved Flensborg Fjord 
- ikke langt fra Gråsten og Broager. Vi byder vore 
gæster velkommen i den moderne og smukt 
beliggende marina kun 10 sømil fra henholdsvis 
Sønderborg og Flensborg.

Marina Minde er det perfekte udgangspunkt for ture 
til det Sydfynske Øhav, Bælthavet og Østersøen 
uanset om besøgene gælder danske eller tyske 
farvande.

Marina Minde er privatejet, hvilket sikrer fleksibilitet 
og en hurtig vej fra beslutning til udførelse.


Det er vort mål gennem høj service og stadig 
videreudvikling af faciliteter og omgivelser at gøre 
Marina Minde til den foretrukne marina i den vestlige 
del af Østersøen. Marinaen blev grundlagt i 1980 og 
fremstår gennem kontinuerlige investeringer 
topmoderne og velholdt.


Marina Minde tilbyder 460 bådpladser til sejl- og 
motorbåde, katamaraner og trimaraner med ca. 23 
meter som største længde, ca. 7 meter som største 
bredde og op til 7 meters dybgang. Marinaen er 
udstyret med flydebroer, bekvemme ved høj- og 
lavvande (normalt +/- 60 cm). Flydebroerne ligger 
med betydelig afstand. Hermed sikres god plads til 
havnemanøvrerne uden risiko for berøring af pæle, 
broer og andre fartøjer.


Særlige behov?

Som privatejet marina har vi mulighed for med meget 
kort varsel at indrette en bådplads lige efter sejlerens 
behov. Det gælder pladsens længde og bredde samt 
særlige installationer.





Marinaen 
Havnekontoret og kiosk 
Til havnemesterkontoret er knyttet en lille shop. Vi 
tilstræber at føre et udvalg af dagligvarer der 
modsvarer vore kunders ønsker.

Du kan her bestille morgenbrød til næste dag eller 
sende os en SMS med din bestilling inden kl. 
22.00.


Butikken fører også tovværk, fiskegrej og det 
mest gængse bådudstyr. Har du specielle behov 
kan vi formidle indkøb hos Palby Marine.


Havnekontoret har åbent alle ugens dage fra kl. 
8.00 til 12.00 og fra kl. 14.00 til 18.00.


Grill og bålplads til familie og venner 
Tænd op i grillen eller under bålet, og nyd maden 
i det fri eller i forbindelse med multihuset Valhalla. 

Børn elsker at bage deres egen snogbrød over 
gløderne fra et bål, og smagen af hjemmebagt til 
en ristet pølse, hører til de gode 
sommeroplevelser man kan få her.

Bålpladserne ligger lidt i ly, så man kan hygge sig 
til langt ud på de lyse nætter.


For børn og barnlige sjæle 
Marina Minde råder over en spændende og 
meget benyttet legeplads.

Der findes Kompan legedyr, gynger, 
balanceredskaber, trampolin, 6 meter rutchebane, 
legetårn, sandkasse m. m. m.


Gratis Internet 
Der er gratis Internet på hele havnens område. 

Du kan hurtigt og nemt logge på, med alle 
enheder, når du ankommer.



13   Vaskemaskine og tørretumbler

14   Restaurant VÆRFTET 

15   Af- og pålæsning

16   Parkeringsplads max 4 timer

17   Vinteropbevaring

18   Langtidsparkering (aflåst om natten)

19   Grillpladser

20   Badestrand

21   Gendarmstien


1    Havnekontoret

2    Toiletter 

3    Dieseltank/ mastkran/ fækaliepumpe

4    Legeplads 
5    VÆRFTET Grill og Is

6    Affaldscontainere

7    Valhalla

8    Lille slipanlæg, 3m bred

9    Stor slipanlæg, 7m bred

10  Bad og toiletter

11  Kemitoilet

12  Opvaskerum








Bad og toiletter 
Du får adgang til vores toiletter, badefaciliteter, 
vaskemaskine og tørretumbler ved at trække et 
chipkort i automaten ved Havnekontoret. 

Kortet udleveres mod pant på DKK 45,- + 
gebyr DKK 5,- . Ethvert beløb, der ud over 
pantbeløbet indbetales i automaten godskrives 
kortet og kan anvendes til badefaciliteterne og 
vask og tørring af tøj.

Vores kortautomat tager imod DKK og Euro, 
dog ingen Euro mønter.


Dieseltank  
Der kan nu tankes diesel hele døgnet, da 
standeren er udstyret med en 
betalingsterminal, de accepterer stort set alle 
slags betalings- og kreditkort. Har du ikke 
noget kort ved hånden kan vi indenfor 
havnekontorets åbningstider sørge for 
tankningen med betaling på havnekontoret. 
Prisen på diesel afhænger af vores 
indkøbspris. 

Udlejning 
Du har i Marina Minde mulighed for at leje 
vores fiskejolle “Forellen” i henholdsvis 4 eller 8 
timer.

Vores to havkajakker er også et godt alternativ 
til at en sejltur.


Hos os kan du nemt og hurtigt leje en cykel og 
tage på udflugt i den skønne natur der omgiver 
marinaen



















Helårsmarina 
Vores sommersæson starter allerede d. 1. 
april og varer helt til d. 31.oktober. Du kan 
altså nyde en dejlig lang sæson med masser 
af sejlture, før båden igen kommer på land. 

Du har dog mulighed for at gøre sommeren 
endnu længere, hvis du vælger en 
vinterplads til vands, hvor vi garanterer at din 
båd ikke fryser fast i isen. Med vores særlige 
frostsikring under vandet, er det muligt at 
lade båden blive i vandet om vinteren.

Ved hjælp af luftslanger, som vi lægger ud 
rundt om din båd, holder vi vandet i 
bevægelse, så det ikke fryser til om skroget.

Marinaens servicemedarbejdere holder 
dagligt opsyn med bådene alle årets 365 
dage, så du kan sove trygt om natten uanset 
vind og vejr.


Ønsker du derimod at opbevare din båd på 
land, kan dette også nemt lade sig gøre. 
Bådene løftes skånsomt ud af vandet ved 
hjælp af vores Sublift. Båden placeres 
herefter i et af vore forsikringsgodkendte 
stativer, der alle er placeret i indhegnede 
områder. Som helårsmarina tilbyder vi en 
lang række serviceydelser, der gør 
overgangen mellem sæsonerne nemmere 
 for  dig.  f.eks. motorservice, 
vinterkonservering, små reparationer, 
bundmaling og lignende, men du er også 
velkommen til selv at arbejde med og på 
båden om vinteren.


Yachtservice 
Marina Minde råder over egen yachtservice, 
der klarer mindre reparationer o. lign. Ved 
mere omfattende servicer henviser vi til 
fagligt velkvalificerede firmaer, som vi har 
haft samarbejde med gennem en årrække.





VÆRFTET 
Restaurant VÆRFTET 
Siden foråret 2016, har Restaurant VÆRFTET 
åbnet dørene for sine gæster. VÆRFTET serverer  
god klassisk mad med den smukkeste udsigt, 
direkte ved vandet. Du får kvalitet i top og 
serveret med personlighed.


VÆRFTET har åbent mandag til lørdag fra kl. 17 
og om søndagen fra kl. 14.00.


Hvis du hellere vil spise på båden eller 
derhjemme, kan du også bestille maden som 
“Take away”.


Find flere informationer og menukortet under 
www.vaerftet-restaurant.dk 


VÆRFTET Grill og Is 
Lige overfor havnekontoret ligger VÆRFTETS 
Grill og Is. Her serveres de uundværlige danske 
hot dogs, soft ice, burgers, fiskefrikadeller og alt 
i drikkevarer. På en solrig dag er der kø fra kl. 
12.00 indtil lukketid ved ca. 21 tiden.


VÆRFTET Tøjbutik 
I den samme bygning som VÆRFTET Grill og Is, 
åbnede der i foråret 2017 også en tøjbutik. Her 
kan man købe de smarteste dessiner indenfor 
beklædning både til kvinder og mænd. 
Tekstilerne er af mærket Holebrook og skoene af 
mærket Submarine. Butikken er blevet en stor 
succes og har været med til at bringe yderlige liv 
på havnen. 

http://www.vaerftet-restaurant.dk
http://www.vaerftet-restaurant.dk


Marina Minde P/S 

Marinavej 4 
DK- 6320 Egernsund 

Tel. : +49 21 60 21 12 
Email: marina@marinaminde.com


