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Kastrup Havn

Amager Orienteringsklub hyppigt kaldet AMOK vil med denne folder gerne invitere dig på en sjov,
spændende og udfordrende tur i Kastrup Havn og de nærmeste omgivelser, så du både får brugt hjerne
og hjerte.

Det blå Kastrup
Havet er altid i nærheden i Tårnby Kommune, og det giver nogle særlige muligheder. Tårnby har ikke
mindre end to kyststrækninger af meget forskellig karakter.
Ud mod Øresund ligger Kastrup Strand, Kastrup Søbad, Blå Base, Kastrup Lystbådehavn, Den Blå Planet,
Industrihavnen, Broforeningens havn og Den Gamle Lystbådehavn - alt sammen langs kystvejen. Engang
var der en blomstrende industri langs vejen - nu er området kendetegnet ved et hav af muligheder for
fritidsaktiviteter, rent badevand, fredede arealer samt historiske miljøer. Tårnby Kommune blev kåret som
Danmarks Friluftskommune 2013/2014.
Se videoen om herlighederne mod Øresund på www.taarnby.dkk under “Oplev Tårnby”
Læs hæftet om det blå Kastrup ”Vandet langs Kastrup før og nu”
http://issuu.com/taarnbykommunebiblioteker/docs/gd-2014-4-web

Dansk
OrienteringsForbund

Foto-orientering
Der er markeret 25 poster på kortet, og det gælder om at ﬁnde det billede,
som hører til hvert sted.
Noter bogstavet fra fotoet i tabellen på kortet og check resultatet på
www.ﬁndveji.dk

Brug din smartphone
Scan QR-koden her og ﬁnd ruteforslag eller ﬁnd dem
på www.ﬁndveji.dk/projects/6150
Prøv quiz-ruten, hvor du kan besvare spørgsmål
på din smartphone.

Har du lyst til at prøve mere?

Find vej i Danmark

Amager orienteringsklub er en relativ ny klub
fra 2008 og vil under mottoet: ”Find vej til livet”
bringe børn, unge og voksne ud i naturen til en
udviklende oplevelse via motion, socialt samvær
og fokuseret opgaveløsning.
Vil du vide mere om klubben og vores aktiviteter,
kan du besøge vores hjemmeside:

“Find vej i Kastrup Havn” er en del af det
landsdækkende koncept: ”Find vej i Danmark”,
som kan benyttes af alle.
Der er kort og ruteforslag i hele landet på:

www.amagerok.dk

Signaturforklaring til kortet

www.ﬁndveji.dk

fotos: Amager OK
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