
AmAger StrAndpArk 

Midlertidig kiosk

Minigolf og hjeMMelavet 
is fra isMageriet, vil Man 
kunne finde på og ved 
strandtorv 4 

dykkerforretning, Med 
prøvedyk, dykkerture, 
kurser, og salg af  
snorkeludstyr.

Cafébåd ved anløbshavnen

inipi indiansk svedhytte, wellness, massage,  
behandlinger. ud i vandet bagefter. akupunktur.  

kajakhotellet opbevaring, salg, udlejning, kurser og 
kajakcenter. langs med kanalen.

kite Cph salg, udlejning, kurser. langs med kanalen.

ved strandstation 5. patchouli solbriller 
og strandtøj. indisk tøj blandt andet syet 
af gamle brude sarier. 

Havnen er ca. 2,5 meter dyb i midten. 
det er ikke tilladt at overnatte i 
anløbsHavnen, og man kan ikke  
få en fast plads. 

Havn:

for begyndere Af Jens Rebensdorff

Hunde:

det er tilladt at fiske uden for bade-
sæsonen, i perioden fra 1. oktober til 
30. april. det er dog ikke tilladt at fiske 
i dykkerområdet nord for pynten. 

fiskeri:

bål:

strandtutten, kiosk 
og grill. ved lagune-
broen. klassisk  
aMagerstrandsted. 

beduinoasen café og arabisk fastfood.

frugtsalg

toletter 
der er toiletter i alle strandstationerne på den 
nye strandø og ved alle indgangene: ud for 
øresundsvej, italiensvej, svend vonveds vej og 
hedegaardsvej. kl. 08-22, alle dage. (1. juni til 
31. august dog til kl. 24, fredag, lørdag og søn-
dag.) der er adgang til bruserne i åbningstiden 
og handicaptoilet i de fire strandstationer.

frugtsalg

frugtsalg

frugtsalg

kiosk

kiosk

kiosk Med forskel-
lige økologiske 
varer og hansen is

frugtsalg

frugtsalg

frugtsalg kiosk

vil man slippe sin Hund løs, må man 
gøre det i fritløbsområdet, 500 meter 
nord for amager strandpark, lige 
nord for sundby sejlforening. 

det er ikke tilladt at tænde bål på 
amager strand. bålarrangementer 
kan dog få særlig tilladelse sankt 
Hans aften. 

parkering og transport
på de store stranddage, specielt i weekender 
med over 25 grader, frarådes det at tage bilen 
til stranden. der er ikke nok p-pladser til alle! 
op imod 70.000 mennesker tager til amager 
strand på sådanne dage. tag i stedet cyklen, 
eller med Metro, som stopper tre steder langs 
amager strand: øresund station, amager 
strand station, og femøren station. fra alle 
tre stationer er der kun 5 minutters gang til 
stranden. der er ca. 330 faste parkeringsplad-
ser på amager strand, fordelt på de to parke-
ringsområder på den sydlige del af strandøen. 

træningspavillon
opstillet på græs-
arealet syd for 
strandstation 5, 
på den anden side 
af kanalen.
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