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•	 Udsigt til city og Amager Fælled
•	 Nabo til Bryggens havnebad 
•	 Tæt på Metro og indkøb
•	 Natur & dyreliv udenfor døren

2-4 værelses  
lejligheder med 
kvalitetskøkken fra 
Designa, stort  
lækkert badeværelse 
og altan. Store  
lukkede grønne 
fællesarealer med 
bl.a. legeplads 
og grillområder 
forbundet af hyggeligt 
stisystem. Elevator 
og P-kælder.     

•	 Penthouselejligheder  
med tagterrasse

•	 2-4 værelses lejligheder  
med altan  

•	 Stor, lukket grøn gårdhave 
•	 Kvalitetsbyggeri fra yderst  

til inderst

Langebohus er bygget med fokus på trivsel både inde og 

ude. store vinduespartier giver lyset frit spil og understreger 

beliggenheden midt mellem den blå havn og den grønne 

fælled. Mod nord er der udsigt til rådhustårnet, 10 minutters 

cykeltur herfra, og havnebadet er næsten lige ved døren. 

Året rundt kan du mod syd nyde den fredede Amager

fælleds rige dyreliv og de mange friluftsaktiver som det store 

naturreservat byder på. fælledens geniale stisystem leder 

bl.a. til dr-Byen og den nærliggende Metro, der bringer dig 

til både Kgs. nytorv og lufthavnen på under et kvarter.          

se mere på www.langebohus.dk

Her kan du bo ved vandet, i byen og skoven. På én gang.
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