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Her, i hjertet af
Sønderborg, kommer
Kongebro Husets 28
liebhaverlejligheder til
at ligge. Som et fyrtårn
på havnekanten af
Byens Havn.

Moderne boliger med fantastisk
dagslys og enestående udsigt
Med den mest vidunderlige udsigt til vandet
ligger Kongebro Huset centralt i Sønderborg.
Den gamle bydel med dens særlige stemning
og stolte fortid ligger inden for gåafstand.
Restauranter af højeste kvalitet findes bl.a. hos
nabobygningen, det nye Steigenberger Alsik
Hotel & Spa. Naturen finder du i rigt mål på
gåture langs vandet ud mod Sønderborg Slot
forbi strandpromenaden og bystranden og helt

ud til Sønderskoven. Eller til den modsatte side,
ud over Kær Halvø, som er et rekreativt område
med smukke natur-vandrestier.
Placeringen ved den gamle kongebro, hvor
Kongeskibet Danmark lagde til i tiden efter
Anden Verdenskrig, gør stedet helt særligt.
Broen er væk, men navnet og stemningen laver
stadig ringe i vandet.

Designet af prisvindende
arkitektvirksomhed
De lyse, lækre lejligheder er designet af den prisvindende, danske
arkitektvirksomhed C.F. Møller. Arkitekt og partner Klaus Toustrup forklarer ideen
med den dynamiske arkitektur med fantastiske kig mod omgivelserne således:

”Det er ganske unikt ved det sted, at vandet næsten
flyder ind i dagligstuen. Lyset følger én. Morgenlyset fra
øst inde fra byen, hvor den gamle kaserne bliver en silhuet
mod øst. Dernæst solen i syd, oplevet fra balkonerne
og terrasserne. Lyset er et virkemiddel, der kommer ind i
rummene. Morgenen giver en lidt mere blid sol. Senere på
dagen er der mere spil i lyset. Her er man både i byen og
ved vandet på én og samme tid.”

Aktivt liv og genial
beliggenhed
Kongebro Huset har en genial beliggenhed
for dig, der drømmer om et aktivt liv, hvor
byens bekvemmeligheder er lige om hjørnet.
Samtidig har du naturen at geare ned i – med
gåture, fisketure og oplevelser – eller geare op
i – med løb, mountainbike eller vandsport. Her
er nemlig natur i rige mængder, for Sønderborg
og omegn er kendt for sine 250 kilometer krøllet
kyststrækning.

Del af Frank Gehrys
masterplan for Byens
Havn
Siden den verdensberømte canadiske arkitekt
Frank Gehry præsenterede sin masterplan for at
forvandle Sønderborgs udfasede industrihavn
til Byens Havn, har området undergået en stor
forandring. Ideen var at skabe liv for mennesker
med bolig, erhverv, hotel, kultur og uddannelse.
Nu ligger de første markante beviser for
planens originalitet klar i form af Videnshusene,
Steigenberger Alsik Hotel & Spa, koncerthal
og universitet på Alsion, multikulturhuset,
havnepromenaden mm. inden for rækkevidde.

Lyse lejligheder
og luksuriøst
udeliv
Alle lejligheder har herlig udsigt mod
vandet og eftermiddags- og aftenssol
fra enten egen solvendt, stor altan
eller egen tagterrasse. Penthouselejlighederne har hver sin jacuzzi og
hvert sit fine, luksuriøse orangeri på de
store, private tagterrasser.

Maleri af Karen Willesen, lokal kunstner i Sønderborg.
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Certificeret
bæredygtigt byggeri
Kongebro Huset bliver certificeret efter den
danske bæredygtighedsstandard indenfor
byggeri – DGNB. Og som det første byggeri i
Sønderborg og omegn, opnår Kongebro Huset
certifikatet DGNB Guld. Du vil som køber derfor
opnå sikkerhed for, at din kommende bolig lever
op til topmoderne krav om bæredygtigt og
sundt byggeri. Og du får en bolig, der vil have
en betydelig værdi og skabe glæde i mange år
frem.

Ejendomsmægler
home Sønderborg
Merete Lund Brock
Ejendomsmægler MDE
Telefon: 74 42 65 75 / 40 41 77 47
melb@home.dk

Bygherre
BMC AE A/S

Arkitekt
C.F. Møller

Totalentreprenør
A. Enggaard A/S

Brochuren er udarbejdet som sælgers
prospekt og skal ikke ses som en
salgsopstilling. Der kan forekomme
ændringer undervejs i projektet,
hvorfor angivelse af materialer er med
forbehold. Billeder af bygningen og
interiør er 3D arkitektvisualiseringer
med forbehold for ændringer.
Nogle af 3D visualiseringerne viser
eksempler på løsninger og materialer,
som kan tilvælges. Beskrivelsen af de
materialer, der følger boligen, findes i
materialebeskrivelsen. Plantegninger
er ikke målfaste, og der tages
forbehold for ændringer.
3D visualiseringer og grafisk
opsætning: Dimension Design ApS. 1.
udgave, juni 2020.

