
Eksklusivt liv på vandet!



STERN Hausboot producerede og placerede de første husbåde i 
Danmark i 2020, og er for nylig begyndt at udleje dem, i lystbåd-
havne på øen Lolland, som ligger tæt på Tyskland.
STERN Hausboot står for tysk og dansk håndværkskvalitet og 
skandinavisk design.
Vi tilbyder dig et omfattende udvalg af husbåde i forskellige 
designs, udvalgte bådpladser, service, udlejning og markedsføring 
efter anmodning.
Vi er særligt stolte af at åbne vores nye store produktionsfabrik  
på Falster i begyndelsen af 2022. Det vil gøre os til den førende 
leverandør af en ny type „feriehusbåd“ til det nordeuropæiske 
marked på meget kort tid.

Nu kan du opleve og nyde det nye liv på vandet.

Med venlig hilsen Stefan Bode

En ny livsstil er skabt 

Stefan Bode
Stifter og direktør

I vores travle verden bemærker vi næsten ikke, at verden ændrer 
sig og dermed også vores livsstil. For et par år siden var charter-
ferien det man foretrak, i dag søger man andre muligheder. 
Storbyferier var en ferieform man brugte i kort tid – i dag flygter vi 
fra byerne og ud på landet.
Vi leder efter privatlivets fred, beskyttelse mod massesamfundets 
plager, ja, en vis selvforsyning.
Disse tanker inspirerede os til at designe og derefter bygge private 
huse på vandet – såkaldte „husbåde“ – for næsten 10 år siden.
Vi har allerede bygget og solgt over 70 husbåde. Indtil videre ligger 
næsten alle på Østersøen og har bevist deres holdbarhed og 
 kvalitet i vind og vejr gennem årene.
Enhver, der køber en STERN husbåd i dag, har sikkerhed og erfa-
ring inkluderet i prisen.
Efterspørgslen har ikke bare været stigende i Tyskland i lang tid – 
vi kan nu også konstatere en stærk stigende efterspørgslen i 
Danmark, og tilbyde nye destinationer i danske havne.
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STERN HAUSBOOT med fremtidsvisioner 

Et overblik over STERN Hausboot’s udvikling:
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Etablering af STERN  
Hausboot på Femern

STERN Hausboot modtager 
„Nytænkningsprisen“ af  
Lübecker Nachrichten

En udsendelse om STERN 
Hausboot bliver vist i NDR

60 husbåde bliver  
produceret og solgt

Nyt værft åbner  
på Lolland/Falster i Danmark



STERN HAUSBOOT Vi udvider konstant vores sortiment af lystbådehavne og bådpladser
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Her kan du allerede  
reservere din husbådplads

Her ligger STERN Hausboot’s  
produktion/værfter
Tyskland:
Bisdorf (Femern)
Kiel
Danmark:
Orehoved (Falster)

Servicekontorer 
Tyskland:
Burg (Femern)
Danmark:
Orehoved (Falster)

Her ligger vores husbåde  
fra STERN Hausboot  
som udlejes
Tyskland:
Schleswig-Holstein:
Burg (Femern):   
Burgstaaken / Burgtiefe
Großenbrode
Lübeck
Ortmühle
Schleswig
Mecklenburg-Vorpommern:
Barth
Stralsund
Danmark:
Krågenæs (Lolland) 
Rendbjerg (Egernsund/Sønderjylland)

De aktuelle lystbådhavne og bådpladser  
finder du på:  www.stern-hausboot.de

Malmø

Aalborg

Aarhus

Esbjerg

Kolding

Odense

Flensburg

Westerland

Wyk  
auf Föhr Kappeln

Husum

St. Peter-Ording

Heide
Rendsburg

Neumünster

Itzehoe

Cuxhaven

København

Grömitz
Neustadt

Bremerhaven
Stade

Hamborg

Bremen

Bad 
Segeberg

Ratzeburg

Buchholz/Nordheide

Wismar

Schwerin

Güstrow

Rostock

Berlin

Potsdam
Havel

Limfjorden

Schlei
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Guldborgsund

LANGELAND

Erfde

Eckernförde

Lübeck

Stralsund

BRANDENBURG

USEDOM

SVERIGE 
(Østkysten)

FISCHLAND
DARSS
ZINGST

N
O

R
D

S
Ø

E
N

Ø
S

T
E

R
S

Ø
E

N

LAUSITZ

STERN Hausboot’s  
fremtidige husbådpladser
Danmark:
Stubbekøbing (Falster) 
Orehoved (Falster)
Nysted (Lolland) 
Limfjorden (Nordjylland)
Langeland 
Guldborgsund 
Tyskland:
Schleswig-Holstein:
Schlei
Erfde
Lübeck
Mecklenburg-Vorpommern:
Stralsund
Usedom
Brandenburg
Lausitz
Berlin (Havel)
Sverige: 
Østkysten

Nysted

Bisdorf

Orehoved

Nykøbing Mors



Vi producerer i Tyskland og Danmark
STERN HAUSBOOT ... de innovative værfter i Nordtyskland og Danmark

05„

På Femern har vi været en permanent 
institution i mange år, når det kommer til 
husbåde og frihed på vandet. Husbådene 
fra STERN Hausboot er udelukkende frem-
stillet af omhyggeligt udvalgte materialer 
på vores værfter på Femern, i Kiel (Slesvig-
Holsten) og Bandholm (Danmark/Lolland). 

Vores team af medarbejdere omfatter 
teknikere, dygtige tømrere og snedkere og 
bådebyggere. Alle garanterer det bedste 
håndværk i høj kvalitet, når vi bygger din 
STERN husbåd. 



STERN HAUSBOOT forbindes med høj kvalitetsstandart
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Hvad er det der er specielt ved en 
husbåd fra STERN Hausboot?

Pontonerne er lavet af 4 mm stål og belagt 
5 gange med epoxy 2 K maling. Dette gør 
dem ekstremt stabile og isbestandig op til 
40 cm.
Vægkonstruktionen er udført i træfast  
konstruktion og har takket være to OSB-
paneler den nødvendige styrke og stabili-
tet til at understøtte den fuldt tilgængelige 
tagterrasse.
Husets yderbeklædning (stubforskalling) 
består af trykimprægneret gran og er 
yderligere belagt to gange med svensk 
facademaling i den ønskede RAL-farve. 
Som resultat heraf, er træet beskyttet mod 
de særlige klimatiske påvirkninger fra 
Østersøen i mindst 10 år.
Til levering og bortskaffelse af vand og  
spildevand i havnen tilbyder vi forskellige 
koncepter, der er skræddersyet til den 
respektive situation på stedet. I 4 år har vi 
været i stand til at tilbyde et fuldt biologisk 
rensningsanlæg med MARPOL godken-
delse.
Det betyder, at hver husbåd er i stand til at 
rense sit eget spildevand og returnere det 
til kloaksystemet i næsten drikkevands-
kvalitet.

Da det indvendige inventar og de indbyg-
gede skabe samt brusekabine udføres i 
hånden af vores specialister, er vores kvali-
tetsstandart meget høj.
Kundeanmodninger til grundplanen kan 
implementeres.

Som et højdepunkt kan vi, på kundens 
anmodning, installere et gulvvindue i stuen, 
der giver en hyggelig stemning ombord.

Vi tilbyder alt fra belysningskoncepter til 
komplet rumindretning. 

Made in Germany ... lidenskab for kvalitet
Indretning (uddrag):
! Åben køkken/stue med udgang 
 til terrasse
! Mindre køkken med gasblus, håndvask  
 og køleskab
! 1 eller 2 soveværelser med dobbeltseng  
 og køjeseng
! Bad
! Toilet
! 230V/12V installation, vandvarmer
! Loftvarmeinstallation
! Ekstra stikdåser og afbrydere efter  
 anmodning

Tekniske data (uddrag):
Bådkategori: CE-overensstemmelsesbåd 
til sejlads „D“
Længde: 10,0 m – 14,0 m afhængig af 
model
Bredde: 4,5 m – 4,9 m
Dybdegang: 0,4 m – 0,7 m afhængig af 
model og udstyr
Vægt: 8 T – 13,5 T afhængig af model og 
udstyr
Septitank med tømning, automatisk 
pumpe eller biologisk rensningsanlæg
Motor: Påhængsmotor 15–50 Hk (er ikke 
standart)
Skrog: 2 pontoner af stål med skotter for 
hver 2 m, bundsmurt

Huskonstruktion: 
! Vægge: Isoleret trærammekonstruktion
! Gulv: Laminat klikgulv, installations-
 paneler, skumisoleret
! Isoleret loft

Tagterrasse:  
! Trapezplader, terrassebrædder
! Rækværk i rustfrit stål med håndliste 
 af træ
! Trykimprægneret udvendig træbe-
 klædning
! Vejrbestandig maling, farve efter ønske 

Tagterrasse og plantegning  
med møbelskabelon (individuelt 
variabel) f.eks. Sundeck 400/12 
Scandinavic.

Takket være vores innovative 
indretning, har vi plads til alt hvad 
der er nødvendigt på vores  
12 m husbåd på knap 40 m2 
beboelse, for at gøre den lige så 
behagelig som et sommerhus. 

Takket være tagterrassen  
har vores 12 m husbåd næsten 
40 m2 boligareal og næsten 
70 m2 delvis overdækket 
terrasse = Tagterrassen gør at 
vores 12 m husbåd, på næsten 
40 m2 boligareal, har næsten 
70 m2.

„



STERN HAUSBOOT ... Ferie på vandet
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Vores husbådsmodel: Sundeck 400/10 Scandinavic

10,0 m x 4,5 m pontonstørrelse
  6,5 m x 4,3 m boligstørrelse
26,7 m2 beboelse



STERN HAUSBOOT Lev i skandinavisk stil
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Sundeck 400/12 Scandinavic

12,0 m x 4,5 m pontonstørrelse
  8,0 m x 4,3 m boligstørrelse
34,4 m2 beboelse



STERN HAUSBOOT Optimal udnyttelse af beboelsen
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Sundeck 400/14 Scandinavic

14,0 m x 4,5 m pontonstørrelse
10,0 m x 4,3 m boligstørrelse
43,0 m2 beboelse



STERN HAUSBOOT ... når husbådejere elsker det mere excentriske
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Nyt modelprogram AQUA CASA

AQUA CASA 2:
12,0 m x 4,5 m pontonstørrelse
  8,0 m x 4,3 m husstørrelse
34,4 m2 beboelse

Kan også bestilles i 
følgende størrelser:

AQUA CASA 1:
10,0 m x 4,5 m  
pontonstørrelse
  6,5 m x 4,3 m  
husstørrelse
26,7 m2 
beboelse

AQUA CASA 3:
14,0 m x 4,5 m  
pontonstørrelse
10,0 m x 4,3 m  
husstørrelse
43,0 m2 
beboelse

For at tilbyde endnu en designvariant i 
skandinavisk stil har vi lanceret en ny serie – 
„AQUA CASA“ husbåde fra STERN 
Hausboot. Denne serie er fremstillet i 
Tyskland med vores høje kvalitetsstan-
darder, men kan også bestilles og leveres 
til Danmark og Sverige.

Grundrammen på STERN husbåden er 
fremstillet af en svejset stålkonstruktion. 
Dette er ekstremt robust og holdbart.
 
Materialet er 100% genanvendeligt og  
tilbyder derfor god bæredygtighed.

Facaden består af energieffektive isopane-
ler med høj varmeisolering og lav vægt. 
Takket være den komprimerede konstruk-
tion kan der opnås mere boligareal med 
den samme varmeisolering.

Den lette overflade på disse lette konstruk-
tionselementer bryder lyset og præsente-
rer STERN-husbåden i et moderne design. 
Takket være den skjulte skrueforbindelse 
og en særlig belægning, er overfladen 
særlig vejrbestandig og let at pleje.

I tagområdet er en høj bæreevne og god 
vandafledning de afgørende kriterier. Det 
betyder, at tagterrassen er fuld tilgængelig 
og kan belastes med en belastning på 
mindst 200 kg/m2. Gennem et integreret 
afløbssystem i rammekonstruktionen,  
afledes regnvandet på tagterrassen inde-
fra og beskytter dermed facaden mod  
forurening.

Denne STERN husbåd kombinerer et 
moderne design med høj funktionalitet til 
de højeste kvalitetsstandarder.



STERN HAUSBOOT Vores flåde af husbåde er stadig voksende
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Stort vinduesparti til en fantastisk udsigt. Meget plads til forskellige ideer. Der er taget højde for alt, også når du sover.



At bo på vandet
STERN HAUSBOOT ... alternativet til et sommerhus
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! Teknisk selvforsynende husbåde, 
 der ikke kræver nogen forsyningslinjer  
 fra land
! Lavbarrierebygning 
! Installation af en sauna
! 2 soveværelse: venner kan overnatte
! Installation af brændeovne og alternative 
 varmekoncepter

Eksempelvis indrettet i skandinavisk stil

! Individuelle møbler i det særlige STERN
 husbådsdesign
! Farvetilpasset husbåd til miljøet
! Kan eksempelvis også bruges som
 kontor, wellnessstudie, sanitetsrum, 
 mødelokale, flydende scene ...

Udfærdiget efter kundens ønske
Takket være vores kvalificerede medarbejdere på de enkelte værfter, kan usædvanlige 
kundeanmodninger også implementeres:

Næsten alle vores STERN husbåde ligger fast i lystbådehavnene på Østersøen.
På grund af de afbalancerede pontoner mærker man næsten ikke bølger og endda  
storme på Østersøen.

Maritime aktiviteter
! Vindsurfing
! Kitesurfing
! Fiskeri
! Sejlbåde
! Cykler
 Man kan benytte cykler 
 for at bevæge sig frit i  
 og lystbådehavne samt  
 i de omkringliggende   
 områder.



STERN husbåde kan også lejes!

I princippet kan du købe din STERN 
husbåd for en lille udbetaling og få resten 
finansieret med et lån. Til gengæld kan du 
finansiere dette lån ved at leje husbåden 
ud via STERN Hausboot. 
Du  kan endda opnå et afkast på 5–8 % 
gennem vores udlejningsbureau.

STERN Hausboot formidler din husbåd via 
internettet, også i samarbejde med kendte 
portaler. Vores brochurer distribueres 
gratis på messerne.

Sådan gøres det:
! Vi sender dig en udlejningskontrakt.
! Vi inkluderer din husbåd i vores udlej-
 ningsprogram.
! Vi fotograferer og præsenterer din
 STERN husbåd internationalt 

STERN HAUSBOOT ... Markedsføring
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Internet: 
www.stern-hausboot.de

Instagram: 
stern.hausboot

STERN Hausboot GmbH � T. 04371 - 888 79 55 � www.stern-hausboot.de
��Dänemark: �Lolland �Falster �Egernsund  

� Ost- u. Schleswig Holstein: �Insel Fehmarn �Großenbrode �Ortmühle �Heiligenhafen �Lübeck �Schleswig  

� Mecklenburg-Vorpommern: �Barth �Stralsund

Sie haben schon immer von einem Hausboot geträumt?

Wir bauen Hausboote mit Liebe zum Detail und Sie haben die Möglichkeit,  

sich individuell einzubringen... Hausbootbau nach Maß und Wunsch!

Sie wollen das Erlebnis „Hausboot“ vorher ausprobieren?

Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaubsaufenthalt  

auf einem unserer Hausboote zur Vermietung.

    Leben in der ersten Reihe...

Liegeplätze/Urlaubs-
orte:
� Insel Fehmarn Ostholstein 
� Großenbrode Ostholstein

� Heiligenhafen Ostholstein 
� Ortmühle Ostholstein

� Barth Mecklenburg-Vorpommern

� Schleswig an der Schlei

� Marinaminde Dänemark

Sie haben schon immer von einem Hausboot geträumt?

Wir bauen Hausboote mit Liebe zum Detail und Sie 
haben die Möglichkeit, sich individuell einzubringen... 

Hausbootbau nach Maß und Wunsch!

Sie wollen das Erlebnis „Hausboot“ vorher ausprobieren?

Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaubsaufenthalt 
auf einem unserer Hausboote zur Vermietung.

Wir freuen uns auf Sie!

STERN Hausboot GmbH � 23769 Insel Fehmarn 
T. 04371 - 888 79 55 � www.stern-hausboot.de

Messen

F.eks. via 
annonce eller »„flyer“...

... eller udlejningsbrochure

Facebook: 
stern.hausboot



STERN HAUSBOOT Vi tager dig med på vandet ...
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... En svømmende lykke midt i naturen!



STERN HAUSBOOT Livet på første række!
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STERN husbåde til udlejning

STERN HAUSBOOT tilbyder bådpladser i mange regionen ...
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36 m2 beboelse, 
indrettet med 3 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet,  
vindue i gulvet, tagterrasse.

40 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
tagterrasse.

36 m2, beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

34 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkkenalrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
tagterrasse.

Burgstaaken / Femern
Max. 6 personer

Burgtiefe / Femern
Max. 4 personer

Burgtiefe / Femern
Max. 5 personer

Burgstaaken / Femern
Max. 5 personer

Vores husbåde ligger i de smukkeste ferie-
områder i Østersøen i første række og 
venter på dig.
Nyd den maritime atmosfære på det vid-
underlige store soldæk og se solen gå ned 
foran dig i horisonten.
Alle husbåde er fuldt udstyret med alt  
hvad du behøver for at få en perfekt ferie. 
Nogle af husbådene kommer fra vores 
eget lager, mens andre ulejes for de 
respektive ejere. Fælles for dem alle er 
udstyrets høje standard, opmærksomhe-
den på detaljer og naturligvis den perfekte 
vedligeholdelsestilstand.

Kaddis
Sunshine

Avalon

Kaddis
SunDreamElla

Book på tlf.
+49 (0) 

4371-8798665

Yderlige fordele ved STERN husbåd:
! Handicapvenlige husbåde
! Særligt store husbåde 
... til en uforglemmelig ferie på vandet ved 
havet.

Alle detaljer om leje, bådpladser, udstyr, 
fotos og belægningskalender kan findes 
på internettet under:
www.stern-hausboot.de
Her kan du også leje din drømmehusbåd 
direkte.



STERN HAUSBOOT skaber af steder at slappe af ...
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40 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

32 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, vindue i gulvet, tagterrasse.

36 m2, beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet,  
vindue i gulvet, tagterrasse.

36 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

40 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

Großenbrode
Max. 4 personer

Burgtiefe / Femern
Max. 5 personer

Großenbrode
Max. 4 personer

Großenbrode
Mmax. 5 personer

Großenbrode
Max. 4 personer

LummeSundeck

SundownerKaddis
Sunflower

Tordalk

32 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet,  
tagterrasse.

Großenbrode
Max. 4 personer

Fiete
uns

Husboot



STERN HAUSBOOT … noget for enhver smag
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32 m2, beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

37 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet,  
tagterrasse.

35 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet,  
vindue i gulvet, tagterrasse.

37 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

46 m2 beboelse,
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

Schleswig
Max. 5 personer

Barth
Max. 4 personer

Schleswig
Max. 5 personer

Barth
Max. 4 personer

Schleswig
Max. 5 personer

AegirBryonia

Bella2.0

Veronica Flying
Dutchman

37 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

Barth
Max. 4 personer

Lewisia



STERN husbåde til udlejning 
i DANMARK

STERN HAUSBOOT ... hyggelige udsigter i nabolandet Danmark
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36 m2 beboelse, 
indrettet med 2 soveværelse,  
1 køkkenalrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

35 m2, beboelse, 
indrettet med 1 soveværelse,  
1 køkken/alrum/stue, 1 badeværelse, 1 toilet, 
vindue i gulvet, tagterrasse.

Krågenæs / Falster
Max. 5 personer

Egernsund / Sydjylland
Max. 5 personer

Stern
XI

Stern
VIII

Danmark har altid været et af de smukke-
ste og sikreste feriedestinationer i Europa. 
Her lagde vi de første husbåde i Danmark 
på Lolland i Østersøen og i Jylland.  
De danske kyster og strande er ikke kun 
kendetegnet ved deres skønhed og renlig-
hed. Masseturisme er stadig et fremmed-
ord her.
Små lystbådehavne og bugter giver plads 
til vores STERN husbåde.

Du finder altid en parkeringsplads (gratis) 
tæt på din husbåd. Der opkræves heller 
ingen besøgsskatter. Du finder altid super-
markeder og restauranter i nærheden af 
din STERN husbåd. Som regel kan du også 
tage dit kæledyr / din hund gratis med på 
din STERN husbåd. Alt dette gør din ferie 
på en STERN husbåd til en uforglemmelig 
oplevelse! Og selvfølgelig kan du bestille 
din husbåd gennem os ...  



Vores service
Vi tilbyder en servicekontrakt på alle 
STERN husbåde. På denne måde løses 
løbende problemer, og eventuelle 
mindre reparationer udføres, så hus-
båden „holdes i god stand“.

STERN Houseboot arrangerer også 
en særlig overkommelig forsikrings-

STERN HAUSBOOT tilbyder, med sikkerhed, en bæredygtige investering 
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Også for os er Jeres hjem på vandet noget helt særligt. 
Med!vores særlige koncept til flydende boliger tilbyder vi 
dig!skræddersyet og omfattende forsikringsbeskyttelse i 
premiumsegmentet.

Vi ser frem til at rådgive dig personligt og kompetent.  
Kontakt os gennem:

Thomas Vormschlag 
Allianz Esa specialafdeling for både og lystbåde

Kuhmühle 7, 22087 Hamborg 
Telefon 0 40.6 94 29 90, Fax 0 40.69 42 99 66 
Mobil 01 72.9 79 70 83 
thomas.vormschlag@allianz.de
www.allianz-vormschlag.de

Besøg vores
Hjemmeside! 

ABSOLUT SIKKERHED   
FOR JERES   
SVØMMENDE DRØM

kontrakt gennem vores forsikringspart-
ner Allianz.

Når vi udlejer en STERN husbåd 
gennem STERN Hausboot, kan vi også 
arrangere overdragelse af nøglerne 
efter anmodning, briefing af gæsterne, 
kontrol og slutrengøring.



Finansiering/Leasing
Afhængig af typen er vores priser mel-
lem 160.000 – 240.000 euro eksklusiv 
moms.
Ved bestilling af en STERN husbåd 
kræves der et depositum på 25% af  
det samlede beløb.

STERN HAUSBOOT finansieringekspertise ved din side
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Husbåd som en livsstil

Hos os har du en ! nansieringspartner ved din side, 
der forstår begrebet ”husbåd”. Vi ledsager dig i planlægningen 
og gennemførelsen af lejekøb eller leasing af din 
husbådsinvestering og er ved din side med råd og vejledning.

Hausboot als Lebensgefühl

prignitzer-leasing.de

Prignitzer Leasing AG ! Perleberger Straße 5 ! 16949 Putlitz  !  Tyskland  !  Tel.: +49 (0)33981 / 50120 ! Mail: info@pl-ag.de

Den resterende betaling forfalder ved 
levering.
Vi anbefaler finansiering via din egen 
bank, eller finansiering gennem leasing 
fra vores partnere.



STERN HAUSBOOT ... en olads i solen på tagterrassen
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STERN Husbåde kan nu også købes i Danmark!
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Afslapning, strandferie, leg i vandet, vandsport – familie!

STERN HAUSBOOT ... så er der tænkt på alt og alle!



Nogle af vores lokationer i Tyskland

STERN Hausboot leder konstant efter nye bådpladser til sine købere.
STERN Hausboot lægger naturligvis sine husbåde i enhver lystbådehavn, efter kundens ønske. 
For en merbetaling tilbyder STERN Hausboot sine egne bådpladser til kunden.
Dette sparer dig for lange søge- og ventetider.

STERN HAUSBOOT Ren ferie – for hele familien
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Femern ... Med et gennemsnit på 2100 solskinstimer om året er Femern statistisk set et af de mest solrige steder i Tyskland. Her drejer alt sig om vandsport, surfing, cykling, van dreture 
eller svømning på de hvide strande ved Østersøen. Hele vejen rundt om Femern er der det blå hav og i midten finder man et hav af farver og farverig natur. Femern er ren ferie – for hele 
familien.

Burgstaaken og Burgtiefe ... de moderne lystbådehavne og det tilstødende feriecenter tilbyder de bedste indkøbsmuligheder. Yderligere gode indkøbsmuligheder findes i Burg, 
der ligger 1,5 km derfra. Den nærliggende sydstrand Burgtiefe er en af de mest populære strande på Femern.

Ortmühle ... den lille, rolige lystbådehavn ligger nær Heiligenhafen på spidsen af Østersøen i Slesvig-Holsten. Strand, promonade, bageri, supermarkeder, restauranter er lige i  nær-
heden. Hansaparken, Sea Life eller Femern kan nås på få minutter. Et ideelt sted at lade din sjæl blomstre.

Großenbrode ... Du vil elske ferien i Grossenbrode med din familie! Lange sandstrande til endeløs badehygge under en skyfri himmel eller omfattende vandreture på stejle bredder – 
her i Grossenbrode finder du alt til en perfekt ferie på vandet.

Barth ... den smukke by Barth med sin historiske bymidte og farverige huse inviterer dig til at slentre og shoppe. Hiddensee, den nærliggende halvø Zingst, Darss eller øen Rügen er 
populære udflugtsmål.

Slesvig ... Området omkring Schlei og Geltingerbugten er tiltrækkende, med et stort og varieret turisttilbud i et vidunderligt naturlandskab ... der er næsten ingen grænser for aktiviteterne.



Vores lokationer i Danmark

Falster ... en af de mest populære øer i Danmark. Kun 1,5 time fra København. Køretid fra Berlin til Lolland er 4 timer og fra Hamborg er køretiden 2,5 time. De kilometerlange smukke 
sandstrande med det, for det meste, rolige vand, inviterer dig til at svømme. I Marielyst er feriestrande og fritidsaktiviteter berømte. Nord for Marielyst ligger den vidunderlige, golde, lille 
havneby Stubbekøbing, hvor du kan lægge din STERN husbåd i havnen. Strandene omkring Stubbekøbing er et besøg værd. Øen Møn ligger på Falsters nordøstside. De imponerende 
kridtklipper på „Møns Klint“ er altid et besøg værd.

Lolland ... er den sydligste og største ø i det sydlige Danmark, og ligger nord for Femern. I dag er Lolland og Tyskland forbundet med Scandlines færge. Hver halve time sejler disse 
komfortable færger fra Tyskland og Danmark med en rejsetid på 45 minutter. I fremtiden vil der være en fast forbindelse så disse danske regioner vil blive forbundet med Tyskland. Fra 
Hamborg er køretiden til Lolland 1,5 time. Lolland er en fremtidig region mellem København og Berlin.

Sydjylland ... Jylland omtales ofte som Danmarks historiske del af landet. Den sydøstlige del af Jylland over Flensborg er præget af mange små bugter og fjorde ... et Eldorado 
for vandsportsentusiaster. Den vidunderlige natur med sine fyrtræsskove og klitlandskaber får din sjæl til at blomstre. Havnebyen Kolding er også et besøg værd. Slottet „Koldinghus“, 
museer, gallerier og indkøbsmuligheder inviterer dig til at besøge Kolding. Hvis du planlægger en tur til Fyn, bør du helt sikkert overveje at besøge Hans Christian Andersen museet i 
Odense. 
De første STERN husbåde ligger allerede i Sønderjylland, og vi planlægger også at lægge STERN husbåde på Langeland, Limfjorden og ved Jyllands vestkyst.

STERN HAUSBOOT ... vi udvider også hele tiden i Danmark
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Eksklusivt Liv på Landet!

Schmuggerow slot

Sverige (Småland): 
Ødegårde med privat pool.

Poggelow slot

Frankrig (Provence):
Villa Seillans med sin egen infi -
nity-pool og panoramaudsigt.

Gross Markow’s herregård 

Ungarn (Ballaton):
Töreki landsted med privat pool.

Lübbenow herregård Dragun landsted

Eksempel på sommerhus Gällareböke

Tyskland (M-V):
Luksus sommerhuse i dansk stil. Med egen indendørs pool, 
sauna og spabad.

Eksempel på hus

 Slotte, Herregårde med egen pool udlejes.
Unikke ejendomme i et særligt sted. Århundreder gammel og kærligt restaureret. Midt i naturen. 

Panoramaudsigt og fremsyn inkluderet. Bygninger der giver plads til op til 36 personer.

Landejendomme til leje i Tyskland, Sverige, Ungarn og Frankrig.
Landejendomme – de skjulte perler til din ferie på landet.

Landhusene tilbyder plads fra 8 og op til 16 personer.

Kontakt: Susanne Hellberg
Birkenweg 75 · 22885 Barsbüttel · Telefon +49 (0) 4066858260
info@hellberg-domizil.com
Besøg os på nettet: www. hellberg-domizil.com

Særdeles egnet  for familie-

ferie, fi rmasammenkomster, 

foto- og fi lmproduktion!
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STERN HAUSBOOT Anderledes ferie – direkte ud i naturen

Vi ser frem til at høre fra dig ... 

27„



STERN HAUSBOOT GMBH  
BISDORF 5C
23769 FEHMARN
T +49 4371 888 79 55
INFO@STERN!HAUSBOOT.DE

STERN HAUSBOOT GMBH  
INDUSTRIESTRASSE 3
23769 FEHMARN / OT BURG
T +49 4371 87 98 665
STERN!HAUSBOOT.DE

STERN HAUSBOOT APS 
THOUSIGVEJ 5
4941 BANDHOLM
M +0049 1749132001
INFO@STERN!HAUSBOOT.DE

SALG UDLEJNING VERMIETUNG & VERKAUF

stern–hausboot.dk


