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Er du klar til at skue frem mod nye horisonter?
 

Med denne brochure i hånden er du ét skridt nærmere Ho-
risonten. Horisonten er dér, hvor drømmene begynder og 
kommer i mål. Horisonten er storslået. Det samme er ud-

sigten. Horisonten er samtidig sit eget nære samfund, der 
skyder til vejrs og giver dig adgang til en himmelsk bid af 

fjorden, naturen og byen alt efter, hvilken vinkel du vælger 
til dit nye liv. Horisonten er solopgange og solnedgange. 

Morgen og aften. Dag og nat. Hele livet.

Horisonten er meget mere end en linje i det fjerne, hvor 
himlen og havoverfladen ser ud til at mødes. Horisonten 
er en udsigt til fremtiden. Din nye fremtid. En drøm, der 
bliver til virkelighed. En mulighed for at udvide din hori-

sont, opleve hverdagen fra en ny vinkel og nyde alle livets 
aspekter på kanten af byen og naturen.

Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby
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PÅ KANTEN AF NOGET SÆRLIGT

Horisonten byder dig velkommen med manér, men den gør faktisk mere end det. Horison-

ten giver dig en oplevelse, en unik og værdig modtagelse, dag efter dag, når du gør din 

entré og begiver dig ind i den storslåede ejendom. Du modtager ikke en mere eksklusiv 

velkomst end her, lige her, hvor horisonten begynder.

Helt symbolsk indikerer Horisonten fra første øjekast, at der er noget særligt i vente. Det 

første indendørs møde er med den store imponerende lounge, hvor de velvalgte materialer 

udgør en helt fantastisk velkomstkomité. 

Det indbydende indgangsparti har et eksklusivt hotellignende udtryk, ligesom en lækker 

lounge, hvor man suges ind i en behagelig tilstand af pause, samtidig med at man føler sig 

hjemme.

VELKOMMEN HJEM

2                                 3

Den varme indretning skaber en unik atmosfære, som præger resten af det smukke byggeri 

hele vejen op gennem etagerne. 

Hall’en byder velkommen på stilfuld og ekskvisit manér. Der er kælet for hver en fi nesse, 

som nøje er udvalgt med fokus på at skabe et elegant og tidløst miljø. Samtidig er der ført 

masser af personlighed ind i foyeren, som i den grad bærer præg af de omgivelser, som 

omkranser Horisonten, by og natur. Materialevalget spejler sig heri og skaber derved et 

velafstemt udtryk.

Stilfulde messinghåndtag, lister af egetræ langs loftets rene linjer og lyst spartlede vægge i 

nuancer af vanilje præger rummet. Foyergulvets mørke klinker i samspil med facadens sorte 

motiv, hvorpå smukke kunstværker vil stå for udsmykningen, fuldender den gennemkom-

ponerede æstetik.

Gennemtænkte detaljer som bænke udført af genbrugt havnetræ af sorten azobe tilføjer 

det sidste og bringer samtidig et sus af de ydre arealer med ind i Horisonten. 
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Horisonten er Aalborgs nye arkitektoniske hjertebarn, som strækker sig højt mod himlens 

stjerner og rejser sig få meter fra vandkantens livlige stemning. Lige her på kanten af by og 

natur kommer 166 unikke lejligheder til at slå dørene op og byde velkommen til et væld af 

smukke udsigter fra alle vinkler.

Naturens dybe, stille ro og byens bankende puls. Horisontens enestående beliggenhed 

kommer til at inkludere det bedste fra begge verdener kun få skridt fra det indbydende 

indgangsparti. Den kompromisløse og nøje udvalgte placering garanterer jer en hverdag, 

hvor alt er muligt. Berigende kulturoplevelser, shopping og et lækkert cafébesøg i centrum 

bliver en lige så naturlig del af hverdagen som meditative vandre- eller løbeture gennem 

naturens stisystemer. Prøv at surfe, ro kajak, spil golf eller tag et forfriskende dyp i det klare 

vand ved stranden. 

Horisonten omfavner det hele og står klar til at tage imod dig i dit nye hjem fra maj 2020. 

PÅ KANTEN AF BY OG NATUR

EN NY VERDEN
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Horisonten er en treenighed af formfuldendte søjler, som 

kommer til at have hjemme i grænselandet mellem by-

ens nye kulturelle midtpunkt og Fjordparkens vidtstrakte 

naturlandskab. Med denne omhyggeligt velvalgte pla-

cering på Lindholm Brygge i Nørresundby går man en 

verden af oplevelser i møde. Og med natur, by og vand 

til alle sider er det ikke småting, der er tale om. Kun dro-

nefotos formår at indfange den store helhed, som Lind-

holm Brygge indgår i. Landskabet forandrer og bevæger 

sig i en glidende overgang i takt med, at man skuer 360° 

udover horisonten. Her fi nder man noget for enhver 

smag. Hverdagens oplevelser byder på stor variation in-

denfor alle genrer. Bådene sejler henover Limfjorden, og 

folk surfer og bader ved Strandparken. Det blomstrende

PÅ KANTEN TIL EN VERDEN AF OPLEVELSER

HORISONTEN

BELIGGENHED

6                                 7

skovbryn er hjemsted for tarzanbaner og gode picnicplad-

ser, hvor børnefamilien kan nyde den medbragte frokost.

Aalborgs nye kulturcentrum lurer lige på den anden side 

af Kulturbroen med kunst og gastronomi i særklasse, som 

for alvor vil bringe landets fjerdestørste by på verdenskor-

tet. Lindholm Brygge har med andre ord gennemgået en 

helt utrolig forvandling de senere år. Hvad der tidligere var 

kendt som et travlt industrikvarter, viser sig i dag som et 

attraktivt boligkvarter i fuldt fl or, som byder på mange ar-

kitektoniske indslag tæt ved den rige natur og byens sus. 

Med Horisonten som din nye base har hverdagen aldrig 

syntes så tæt på og alligevel føltes så befriende langt væk. 

Her kan roen og de mange aktiviteter spejle sig i hinanden. 
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PÅ KANTEN AF 
KULTUR OG NATUR

Horisontens beliggenhed på kanten af kultur og natur sikrer dig et udsnit af det bedste fra 

to verdener. Mod vest smyger stierne sig direkte til Fjordparken, et 165.000 m2 stort rekre-

ativt område, som inddeler sig i fl ere spektakulære miljøer med hver deres mulighed for 

aktive udfoldelser – alt fra ophold på strandbredden til kanosejlads langs Lindholm Å. De 

smukke vandreruter gennem skov og krat tager dig med ind i en skjult verden, hvor sjældne 

planter og søde dyr viser sig frem. 

Undervejs kan du gøre holdt på lejrpladserne med overdækkede borde/bænkeområder, og 

er du mere til action, giver Kilen frie udfoldelsesmuligheder indenfor parkour og street work-

out, forskellige slags boldspil, løb, cykling, leg og golf. På strækningen mellem Lindholm 

Brygge og Kulturbroen breder Lindholm Strandpark sig som en oase midt i dagligdagen.

OMRÅDET

LINDHOLM Å

EGHOLM

LINDHOLM Å

8                                 9

VED VERDENS ENDE

Her er der plads til sjov og afslapning til lands og til vands. På land fi nder man bl.a. træ-

ningsredskaber og baner til beachvolley samt en skøn promenade til solbadning. 

Limfjordens skønne vand giver mulighed for alt lige fra at surfe til at bade i lagunen med 

lav vandstand, der grænser op til Lindholm Brygge. Alt dette ligger kun få minutter fra 

Nørresundbys hyggelige centrum med det nye eksklusive område Mellem Broerne, som er 

den nyrenoverede havnepromenade med gode indkøbsmuligheder og et ugentligt marked 

med frugt, grønt og blomster.

Til modsatte side slår naturen over i bylivet. Overgangen markeres ganske symbolsk af Kul-

turbroen over Fjorden, som bringer dig direkte til Aalborgs nye kulturelle centrum. Kultur-

broen fungerer som et bindeled mellem Aalborgs bydele og bringer dig hurtigt fra A-B. 

Om aftenen står den smukt oplyst, og om dagen kan man nyde udsigten mod Egholms 

naturskønne ø-paradis. 

På den anden side af Kulturbroen banker Aalborgs nye kulturelle hjerte i Vestbyen. Her kan 

man besøge The Lighthouse, som er byens første permanente Street Food marked place-

ret på Skudehavnen, og snart realiseres transformationen af De Danske Spritfabrikker, som 

forvandles til Spritten – byens nye kulturpunkt. Her skabes Aalborgs nye kunstmekka med 

kunstværket Cloud City, et betagende glaskunstværk, et nyt Art Center, Aalborg Teater og 

meget mere – f.eks. en udsøgt gastronomisk pendant til Københavns Torvehallerne.

LINDHOLM STRANDPARK

KULTURBROEN

8                                 9



PÅ KANTEN AF 
KULTUR OG NATUR

Horisontens beliggenhed på kanten af kultur og natur sikrer dig et udsnit af det bedste fra 

to verdener. Mod vest smyger stierne sig direkte til Fjordparken, et 165.000 m2 stort rekre-

ativt område, som inddeler sig i fl ere spektakulære miljøer med hver deres mulighed for 

aktive udfoldelser – alt fra ophold på strandbredden til kanosejlads langs Lindholm Å. De 

smukke vandreruter gennem skov og krat tager dig med ind i en skjult verden, hvor sjældne 

planter og søde dyr viser sig frem. 

Undervejs kan du gøre holdt på lejrpladserne med overdækkede borde/bænkeområder, og 

er du mere til action, giver Kilen frie udfoldelsesmuligheder indenfor parkour og street work-

out, forskellige slags boldspil, løb, cykling, leg og golf. På strækningen mellem Lindholm 

Brygge og Kulturbroen breder Lindholm Strandpark sig som en oase midt i dagligdagen.

OMRÅDET

LINDHOLM Å

EGHOLM

LINDHOLM Å

8                                 9

VED VERDENS ENDE

Her er der plads til sjov og afslapning til lands og til vands. På land fi nder man bl.a. træ-

ningsredskaber og baner til beachvolley samt en skøn promenade til solbadning. 

Limfjordens skønne vand giver mulighed for alt lige fra at surfe til at bade i lagunen med 

lav vandstand, der grænser op til Lindholm Brygge. Alt dette ligger kun få minutter fra 

Nørresundbys hyggelige centrum med det nye eksklusive område Mellem Broerne, som er 

den nyrenoverede havnepromenade med gode indkøbsmuligheder og et ugentligt marked 

med frugt, grønt og blomster.

Til modsatte side slår naturen over i bylivet. Overgangen markeres ganske symbolsk af Kul-

turbroen over Fjorden, som bringer dig direkte til Aalborgs nye kulturelle centrum. Kultur-

broen fungerer som et bindeled mellem Aalborgs bydele og bringer dig hurtigt fra A-B. 

Om aftenen står den smukt oplyst, og om dagen kan man nyde udsigten mod Egholms 

naturskønne ø-paradis. 

På den anden side af Kulturbroen banker Aalborgs nye kulturelle hjerte i Vestbyen. Her kan 

man besøge The Lighthouse, som er byens første permanente Street Food marked place-

ret på Skudehavnen, og snart realiseres transformationen af De Danske Spritfabrikker, som 

forvandles til Spritten – byens nye kulturpunkt. Her skabes Aalborgs nye kunstmekka med 

kunstværket Cloud City, et betagende glaskunstværk, et nyt Art Center, Aalborg Teater og 

meget mere – f.eks. en udsøgt gastronomisk pendant til Københavns Torvehallerne.

LINDHOLM STRANDPARK

KULTURBROEN

8                                 9



10                                                    11

VISIONEN OM 
AALBORGS HØJESTE BYGNING

Horisontens betagende arkitektur er designet af et af landets største arkitektfirma-

er, Arkitema. Byggeriets færdige udformning kommer til at bestå af de tre smukt 

udformede søjler, hvilket bestemt ikke er et tilfælde. Formen bærer nemlig en del 

af Aalborgs historie i sig. 

Dengang Lindholm Brygge endnu var et kendt område for industri, især cementin-

dustri, stod der frem til 1982 opført to store cementsiloer på det grundstykke, hvor 

Horisonten opføres i dag. På fineste vis sender Horisontens moderne arkitektoni-

ske fortolkning af siloerne altså en hilsen tilbage til fortiden.

Ikke nok med at bygningen er æstetisk flot og byder på gode faciliteter, så vil den 

også med sine næsten 70 meter komme til at markere sig som Aalborgs højeste 

bygning. Deraf navnet Horisonten. Og deraf den fuldkommen fantastiske udsigt, 

som fås i mange varianter alt efter den valgte lejligheds placering. 

Fra lejlighederne kan man få udsigt mod nord, syd, øst og vest; over fjord, strand-

park og hustage. Samtidig kan man nede fra både Nørresundbys og Aalborgs 

gader og stræder spotte de tre høje søjler. Tæt på og helt ude i horisonten. 

HORISONTEN
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EN LILLE DEL AF 
DEN STORE HELHED 

På de følgende sider vil vi præsentere dig for en lille del af den store helhed: et udsnit på 

fi re lejlighedstyper, som fi nt præsenterer de specielle muligheder, som gør Horisonten så 

rig, varieret og mangfoldig. Er dit drømmehjem ikke vist blandt de fi re udvalgte boliger, 

så frygt ej. Horisonten indeholder nemlig i alt 31 forskellige typer lejligheder, som er – og 

yderligere kan blive – individuelt skræddersyet efter dine ønsker og behov.

Vi mener nemlig, at livsstil og boligkvalitet hænger uløseligt sammen. Derfor har vi med 

Horisonten skabt en unik mulighed for dig, hvor du selv kan stille krav til dit fremtidige hjem 

og være med til at træffe de store beslutninger. Hvor meget plads har du behov for? Hvilken 

udsigt skal være din nye kulisse? Hvordan skal dit hjem indrettes? 

I den vedlagte materialeliste kan du danne dig et overblik over lejlighedernes kvalitetsbe-

vidste standardmaterialer, som også er fremvist her i brochurens udvalg af billeder. Her får 

du blandet andet smukke egetræsgulve, eksklusive JKE køkkener med Corestone bordpla-

der, Siemens hvidevarer og Grohe armaturer.  Den på én gang eksklusive og tidløse indret-

ning er du som minimum garanteret. Derudover får du selv mulighed for at vælge til og fra, 

justere og føje til, så dit nye hjem bliver præcis, som du gerne vil have det.  

De følgende fi re lejlighedstyper – A, B, F og G – er blot en smagsprøve på Horisontens 

store udvalg. Ikke desto mindre giver de et fantastisk indblik i Horisontens vigtigste vision, 

som er at skabe et hjem til enhver smag, aldersgruppe og generation:

Det unge par, der sammen skal fi nde deres første hjem. Det modne par, der drømmer 

om komfort og luksus. Den studerende, der prioriterer byens nærhed. Børnefamilien, som 

værdsætter naturen og den fl eksible planløsning. Livsnyderen, der ikke vil nøjes. 

Horisonten er alle boliger i én. 

BOLIGTYPER
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LEJLIGHEDSTYPE  A

7. SAL  /  83 m² / 2 VÆRELSER / ALTAN 16 m²

Tilgængelig hverdagsidyl 
på et nyt niveau

Lejlighedstype A udfordrer den konventionelle forestilling om en klassisk toværelses lej-

lighed inde i byen. Den fi ndes i 2 versioner, og her løftes forestillingen til et nyt niveau. Til 

helt nye højder, så at sige. Glem alt om små, mørke boliger i city. Her er der både plads og 

ikke mindst masser af lys, ligesom man får friheden til at kunne nyde sin fritid ude på den 

fantastiske sydvestvendte altan, som breder sig over hele 16 m2. 

Udformningen for denne lejlighedstype gør den ideel til den, der bor solo, såvel som til par 

i alle aldre, da indretningen byder på et lækkert køkken-alrum i åben forbindelse med stu-

en, et stort soveværelse med skabsplads samt et badeværelse, hvor alt er inkluderet. Den 

perfekte planløsning til en eller to personer.  

Denne lejlighedstype forsøder for alvor forestillingen om hverdagen. Her får man et tilgæn-

geligt hjem til en rigtig god pris – en klassiker med drys på toppen. 

Lejligheden er et oplagt valg for dem, der prioriterer den fordelagtige placering i forhold 

til at kunne tilgå byen hurtigt, men som stadig gerne vil bo roligt og tilbagetrukket ved 

naturen. 

Et klassisk hjem; lidt udover det sædvanlige. 

16                                              17
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Lejlighedstype A - 7. sal

BBR areal: 83 m²

Altan: 16 m²    

•  Entre med depotrum 

•  Køkken-alrum i åben forbindelse med stue

•  Direkte udgang fra stue til stor altan på 16 m² 

•  Stort soveværelse med skabsarrangement

•  Denne lejlighedstype fi ndes i to udgaver/placeringer

PLANLØSNING TYPE A

Lejlighedstypen fi ndes på 3. - 19. sal

18                                               19

Vejledende plantegning uden ansvar
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LEJLIGHEDSTYPE B
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LEJLIGHEDSTYPE B
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Livsnyderi med lidt 
mere af det hele

Lejlighedstype B kan ses som en opgradering af Lejlighedstype A og er derfor perfekt til jer, 

der ønsker lidt mere af det hele. Her får man et ekstra værelse, således at planløsningen i alt 

byder velkommen til to dejlige soverum foruden et veludført badeværelse og et fantastisk 

opholdsrum med masser af plads. 

Denne lejlighedstype fåes også i 2 versioner, hvor du kan vælge om du vil have morgen-

sol eller aftensol, om du vil nyde udsigten over byen eller over den overdådige natur.

Lejlighedens veldisponerede indre giver virkelig mulighed for at nyde hverdagen i fælles-

skab med hygge omkring spisebordet, under madlavningen eller til rolige stunder i den 

bløde lounge om aftenen, mens stjernerne glimter ude på en anden side af vinduerne. 

Dermed er dette hjem som skabt til familien, der sætter samvær i fokus, såvel som til enlige 

eller par, der drømmer om en helstøbt indretning, der ”lige har dét ekstra”. 

Fra opholdsrummet samt fra begge værelser er der udgang til den helt vilde 26 m2 store 

altan, hvor en ganske vidunderlig udsigt er i vente. Indretningen går ikke på kompromis 

med noget, og fritiden kan nydes ude som inde.

Her skal man ikke tænke på meget andet end at nyde tilværelsen. Man er omgivet af plads, 

som folder sig stilfuldt ud i kvalitetsbevidste materialer, samt en smuk udsigt fra altanen, 

hvor både solsengene, grillen og et soppebassin kan skabe hyggelige rammer.  

Alt dette et kort smut fra byens kulturelle tilbud eller en skøn tur i skoven. 

LEJLIGHEDSTYPE B 

9. SAL  /  110 m² / 3 VÆRELSER / ALTAN 26 m²
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Lejlighedstype B - 9. sal

BBR areal: 110 m²

Altan: 26 m²                     

•  Entre med fordelingsgang til stort badeværelse

•  To gode værelser med direkte udgang til stor altan med fantastisk udsigt

•  Stort opholdsrum med køkken-alrum og stue i ét

•  Flot og lyst køkken fra JKE Design med mulighed for til- og fravalg

Lejlighedstypen fi ndes på 3. - 14. sal

PLANLØSNING TYPE B

24                                              25

Vejledende plantegning uden ansvar

•  Entre med fordelingsgang til stort badeværelse

•  To gode værelser med direkte udgang til stor altan med fantastisk udsigt

•  Stort opholdsrum med køkken-alrum og stue i ét

•  Flot og lyst køkken fra JKE Design med mulighed for til- og fravalg
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LEJLIGHEDSTYPE F
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LEJLIGHEDSTYPE F
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Luksuriøs livsførelse 
med udsigt ad libitum

Lejlighedstype F er en enestående bolig, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Endnu 

engang er der skruet op for kvadratmeterne, både hvad angår boligens fantastiske indre, 

men også udvendigt på altanen, der med sine 36 m2 nu placerer sig i en højde, hvor udsig-

ten er fuldstændig fri og uhindret. Kun den åbne horisont kigger tilbage på dig. Tænk sig 

bare at sidde herude – heroppe – en søndag formiddag med brunch og beundre Aalborgs 

skyline og livet nede langs vandkanten. 

Med nøglerne til en af disse lejligheder får man en helhedsoplevelse. Lige fra den fantasti-

ske modtagelse nede i loungen til det smukke hjem heroppe på en af de øverste etager i 

ejendommen. Lejligheden er beriget med plads, og der er mulighed for at tilføje et ekstra 

værelse til den eksisterende indretning. Som en yderligere kvalitet får man her ikke bare ét 

men to lækre badeværelser, herunder et skønt velværerum med både bruser og badekar i 

forbindelse med boligens master bedroom.

Ingen forpligtelser, ingen begrænsninger. Kun plads, luksus og udsigt på kanten af byen 

og naturen. 

LEJLIGHEDSTYPE F

18. SAL  /  157 m² / 3 VÆRELSER / ALTAN 36 m²
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•  Stort opholdsrum med køkken-alrum og stue på knap 60 m²

•  To badeværelser hvoraf det ene er med badekar

•   Her har du mulighed for at udnytte en del af stuen som værelse

•   Fem udgange til stor altan på 36 m²

Lejlighedstypen fi ndes på 10. - 19. sal

Lejlighedstype F - 18. sal

BBR areal: 157 m²

Altan: 36 m²                       

PLANLØSNING TYPE F

30                                               31

Vejledende plantegning uden ansvar

•  Stort opholdsrum med køkken-alrum og stue på knap 60 m²

•  To badeværelser hvoraf det ene er med badekar
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LEJLIGHEDSTYPE G
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Liebhaveri i city 
med luksus fra A til Z

Lejlighedstype G udvisker grænser, og åbner nye muligheder for hvordan den moderne 

livsførelse i storbyen kan være. Der er tale om en alt-i-én-bolig, der har hele pakken. Ren 

frihed i boligform. Intet mindre.

Her kan man udleve sine drømme i prestigefyldte rammer og virkelig dyrke de mange 

eksklusive detaljer, der går igen og tilsammen skaber rene plusser på livskontoen. Alt er 

muligt, og der er hverken gået på kompromis med pladsen, udsigten eller den unikke be-

liggenhed.

Planløsningen taler for sig selv: masser af værelser, master bedroom med walk-in og karba-

deværelse, endnu et badeværelse og et fantastisk hjerterum med spisekøkken og stue i ét. 

Familier af enhver størrelse såvel som det succesfulde par, der vil have ”creme de la creme” 

indenfor ny dansk arkitektur, vil nyde denne lejligheds fremragende potentiale. 

Lejligheden, vi her har valgt at fremhæve, breder sig over 171 m2 og topper selvfølgelig 

også med en kæmpemæssig livsnyderaltan på 44 m2. Altanen udfolder sig på arkitektonisk 

vis i en smuk bueform med 180° view udover landskabet, Egholm og fjorden. 

Liebhaveri på toppen af byen. 

LEJLIGHEDSTYPE G

18. SAL  /  171 m² / 3 VÆRELSER / ALTAN 44 m²
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•  3 gode værelser med walk-in og skabsplads

•   Mulighed for at inddrage kvadratmeter fra stuen til ekstra værelse

•   To gode badeværelser med badekar

•   Direkte udgang fra alle 3 værelser samt stue til stor altan på 44 m2

Lejlighedstype G - 18. sal

BBR Areal: 171 m²

Altan: 44 m²                          

Lejlighedstypen fi ndes på 15. - 19. sal

PLANLØSNING TYPE G
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Vejledende plantegning uden ansvar
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HORISONTEN - 360° RUNDT

Horisonten er et helt ekstraordinært byggeri, som i maj 2020 vil stå klar til at fremvise 166 

levende, lyse ejerlejligheder fordelt på 22 etager med i alt 31 forskellige lejlighedstyper. 

Priserne kommer til at starte fra 975.000 kr.

Lejlighederne kommer til at fremstå med hver deres unikke særpræg og vil veksle mellem 

super fede studieboliger fra 49 m2 og helt op til toppens eksklusive penthouselejlighed på 

236 m2, hvor man er sikret byens bedste 360° panoramaview. 

Dermed er der skabt en bolig til enhver livsstil, smag og pengepung, hvilket er med til at 

gøre Horisonten til et af de mest mangfoldige indslag i Aalborg. 

FIND DIN BOLIG

På Horisontens hjemmeside kan du udforske boligerne via vores 

boligvælger. Du kan se priser, plantegninger, 360° billeder og 

meget meget mere. Her kan du nemt og enkelt få overblikket 

over de boliger der er solgte eller ledige. 

www.horisontenaalborg.dk under fanen boligvælger
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Salg & information

Kontakt Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby for mere information, eller book et person-

ligt informationsmøde omkring projektet på tlf.: 9819 4466 eller på 9400@nybolig.dk.

Bygherre

Andet

*OBS: der kan være vist tilvalg på tegninger, som ikke er inkluderet i basisprisen.

Se din lejlighed i Virtual Reality

Med virtual reality kan vi vise dig din fremtidige bolig 1:1. Kom ned i vores butik, tag 

brillerne på og gå rundt i hele lejligheden og oplev den fl otte udsigt.

Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl



Kontakt Nybolig Palle Ørtoft for mere information,  

eller book et personligt informationsmøde omkring  

projektet på tlf.: 9819 4466 eller på 9400@nybolig.dk.

 
 

Malerierne i salgsbrochuren er lavet af   

kunsteren Birgitte Gyrd.

L Æ S  M E R E  P Å

W W W . H O R I S O T E N A A L B O R G . D K

Brochuren er udarbejdet som sælgers prospekt, og skal ikke ses som en 

salgsopstilling. Der kan forekomme ændringer undervejs i projektet, hvorfor 

angivelser af materialer er med forbehold. Billeder af bygningen, interiør og 

udsigt er 3D visualiseringer med forbehold for ændringer. Visualiseringer 

af bygningerne og området tjener alene som stemningsskabende og kan 

afvige fra de kommende faktiske forhold. 

Der tages forbehold for, at der på billeder i salgsmaterialet kan være gen-

givet genstande, udstyr og indretning, som ikke er standard. Nogle af 3D 

visualiseringerne kan vise eksempler på løsninger og materialer, som  

kan vælges mod en merpris.

 

Beskrivelsen af de materialer der følger lejligheden findes i  

materialeoversigten. Plantegninger er ikke målfaste og der  

tages forbehold for ændringer. 

 

Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby
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Bygherre

Andet

*OBS: der kan være vist tilvalg på tegninger, som ikke er inkluderet i basisprisen.

Se din lejlighed i Virtual Reality

Med virtual reality kan vi vise dig din fremtidige bolig 1:1. Kom ned i vores butik, tag 

brillerne på og gå rundt i hele lejligheden og oplev den fl otte udsigt.

Nybolig Palle Ørtoft Nørresundby

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl
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