SØNDRE MOLEVEJ 8, 4600 KØGE
LEJEBOLIGER KLAR TIL INDFLYTNING 1. APRIL 2020

SKIBET

BO TÆT PÅ BÅDE BY OG VAND I DE
BÆREDYGTIGE BOLIGER VED KØGE KYST
BROCHUREN ER TRYKT PÅ BÆREDYGTIGT FSC-MÆRKET PAPIR

1

OM NÆROMRÅDET

BO I SKØNNE KØGE KYST

Daginstitution

Bibliotek

Skole

Indkøb

Strand

Sport

Café/Restaurant

Kultur

– I ET NYT MANGFOLDIGT BYOMRÅDE, DER KOBLER BY, VAND OG STRANDENG SAMMEN.

Søndre Havn – en attraktiv og bæredygtig bydel

Kom til København på kun 25 minutter

Køge er i rivende udvikling, og det ses ved Køge Kyst, hvor en ny
mangfoldig og bæredygtig bydel spirer. Bydelen er blot få minutter fra
bymidtens pulserende liv.

Køges infrastruktur er effektiv og gør det nemt at komme omkring
samt til og fra byen. Hvis du er i bil, knytter Køge Bugt-motorvejen
byen sammen med hovedstadsområdet. Vil du gerne cykle eller gå,
kan du nyde det store vej- og stinet, der gør transporten i Køge sikker.

Her kan du gå en tur gennem de hyggelige og brostensbelagte
stræder, hvor et væld af caféer, restauranter og inspirerende butikker
befinder sig – alt imens der kun er kort vej til den fineste badestrand.

En by, der har det hele
Køge er et mekka for kultur, shopping og klassisk byliv, der sammen
med byens fantastiske vandside skaber en dejlig fusion mellem datid,
nutid og fremtid.
Turen gennem Køges gader vil vise dig gamle, smukke og velbevarede
huse, der giver et nostalgisk indblik i byens historie. Desuden opleves
en moderne kulturby med et rigt handelsliv og dejlig natur.
Køge vandt titlen som Årets Handelsby i 2010 og 2016 og fik i 2018
prisen som Danmarks mest servicemindede handelsby.
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NÆROMRÅDET
Strand					50-100 m
Centrum 				

900 m (10 minutters gang)

Køge togstation				

950 m (10 minutters gang)

Indkøb og nærbutikker 			

200 m

Skole og daginstitutioner 		

1,2 km

Fitness 					800 m
Hospital				4,3 km

Benytter du hellere offentligt transport, kan du med den nye jernbane
nå Københavns Hovedbanegård på bare 25 minutter. S-tog, lokal- og
regionaltog er lige i nærheden med mange daglige afgange, der åbner
op for hurtig transport til resten af Danmark.

Skoler, daginstitutioner og kulturtilbud lige i nærheden
I byen er der 14 folkeskoler, og området ved Køge Kyst er en del af
Søndre Skoles distrikt. Skolen har et trygt og traditionsrigt skolemiljø,
hvor elever og skolens ansatte har et velfungerende forhold med
trivsel og læring i fokus. Køge byder også på 30 daginstitutioner med
vuggestue og børnehave samt et godt udvalg af dagplejere.
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Gå heller ikke glip af de spændende kulturtilbud som biblioteket,
svømmehallen, musikskolen, ungdomsskolen, Teaterbygningen, Køge
Museum, Tapperiet og mange flere kulturtilbud til folk i alle aldre.
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ER DU INTERESSERET I EN BOLIG?
KONTAKT OS PÅ TLF.: 70 30 22 02
ELLER MAIL: KOEGEKYST@DEAS.DK
LÆS MERE PÅ: WWW. KØGEKYSTSKIBET.DK
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