HER DELER VI GLÆDERNE

S

tore oplevelser er vejen til livskvalitet, og i Aarhusregionen
byder vi på masser af muligheder for forkælelse, fornøjelse,
fordybelse og fællesskab, uanset om du leder efter oplevelser
i smuk natur eller en storbyferie.
Som Danmarks næststørste
by er Aarhus midtpunktet for
en region med dynamiske og
kreative byer, unik natur med
en nationalpark samt kunst
og kultur i verdensklasse. Og vi
deler gerne alle glæderne med
dig.
I regionens byer danner et
historisk miljø den smukke
ramme om et kreativt og
levende byliv med spændende
attraktioner, muligheder for
shopping og smagsprøver på
det danske køkken med friske,
lokale råvarer.
Samtidig byder regionen på
fantastisk natur så langt øjet
rækker: Et 360 kilometer

blåt bånd af kyst og strand
indrammer et storslået og
varieret landskab med søer,
åer, skove, bakker og utallige
smukke udsigtspunkter.
Den fornemme titel som
Europæisk Kulturhovedstad i
2017 har betydet, at kulturen
i dag står stærkere end
nogensinde i Aarhus og
Aarhusregionen. Det tiltrækker
gæster fra hele verden og
placerer Aarhusregionen som
den største turistdestination
uden for hovedstaden målt på
geografi og turismeomsætning.
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MUSEER I
VERDENSKLASSE

E

t besøg i Aarhusregionen er ikke fuldendt uden mindst ét
besøg på museum. Det mangfoldige udvalg af museer gør
regionen til det perfekte sted at opleve kultur og historie i
verdensklasse.
Tre af Danmarks mest besøgte
museer ligger i Aarhus:
Den Gamle By, en seværdighed
i verdensklasse med 75
historiske bygninger, haver,
boliger, butikker og værksted,
ARoS Aarhus Kunstmuseum,
et af Nordeuropas største
kunstmuseer og kendt for den
ikoniske regnbue på toppen
og Moesgaard Museum, en
international, kulturhistorisk
perle, hvor du kommer tæt på
både fortidens og nutidens
mennesker.
Regionen byder på mere end
70 forskellige museer: Museum
Jorn i Silkeborg, Skovgaard
Museet i Viborg og Randers
Kunstmuseum rummer flotte
samlinger af anerkendte,
danske kunstnere og viser
skiftende særudstillinger.
Gammel Estrup - Danmarks

Herregårdsmuseum har
eksisteret siden 1930 med sin
forskning og formidling om
danske herregårde, og Museum
Østjylland er et af landets
største lokalhistoriske museer
med udstillinger om områdets
historie og kultur i Grenaa,
Ebeltoft og Randers.
Glasmuseet Ebeltoft udstiller
moderne international
glaskunst skabt af kunstnere
fra 40 forskellige lande, og
Kvindemuseet i Aarhus viser
spændende udstillinger om
kønnenes kulturhistorie.
Rundt omkring i regionen
finder du mange spændende
og sjove museer med fokus på
alt fra plakater og papirklip til
spejderliv, sparebøsser og Elvis
Presley.

LIVSKVALITET
OG HYGGE

U

de i verden er Danmark kendt for sin høje livskvalitet og
hygge, og mange gæster besøger Aarhus og Aarhusregionen
for at opleve den danske livsstil og få et indblik i, hvorfor
Danmark altid er blandt de lykkeligste lande i verden.
Gæsterne glæder sig over at
blive modtaget i en uhøjtidelig,
afslappet og gæstfri atmosfære,
uanset om de er på shopping
i regionens hyggelige byer
med charmerende gader og
spændende butikker, nyder
et måltid på en af de mange
lokale restauranter, eller tager
en pause på en hyggelig café
eller på Salling Rooftop med
en flot udsigt over hele Aarhus.
Hver femte indbygger i Aarhus
er studerende, og det giver en
helt særlig ung vibe i byen, et
fremragende natteliv og et væld
af kreative miljøer i storbyen.
Aarhusregionen er præget
af en helt særlig stemning
af autentiske oplevelser og

nærhed, og 2000 frivillige i
fællesskabet ’ReThinkers’ er
året rundt på gaden i Aarhus,
klar til at tage imod gæster og
give gode råd. Du kan kende
ReThinkers på de iøjnefaldende
orange jakker.
Det konstante fokus på
gæstfrihed og kvalitet har
sikret Aarhus international
anerkendelse fra førende
rejseguider som Michelin og
Lonely Planet, medier som CNN,
Le Figaro og The Guardian samt
den internationale rejseportal
Travel Lemming, hvor en jury af
verdens førende rejsebloggere
har hædret Aarhus med
’Emerging Destinations Award
2020’.

A

VILDE VIKINGER

arhus er en af nordens ældste byer, der blev anlagt af
vikinger for mere end 1200 år siden. Kulturarven fra
vikingerne sætter markante spor i hele regionen, der fra ca.
800 til 1050 var centrum for vikingernes imperium.
Aarhusbugten gav ly til nordens
største vikingeflådebase, og
i dag er en overflod af ruiner,
gravhøje, sunkne vrag og
fortællinger med til at gøre
historien om vikingernes
vilde søfartsliv levende i hele
regionen.
Et besøg på Vikingemuseet i
Aarhus er som en rejse tilbage

til vikingernes by, Aros, og i
Bjerringbro viser Gudenådalens
Museum fine vikingefund fra
lokalområdet.
På Moesgaard Museum i Aarhus
mødes nutidens vikinger hvert
år i juli til Nordens største
vikingetræf for at dyste mandtil-mand med våben og skjolde.

UD I NATUREN

I det enestående istidslandskab i
Nationalpark Mols Bjerge kan du på gåturen
i bakkerne møde vildheste og græssende
kvæg på de varme, solrige overdrev. Perlen
i Danmarks istidsgeologi er det dramatiske
landskab ved Hald Sø og de lyngklædte
Dollerup Bakker ved Viborg.

F

risk vind i håret, duften af lyng, fuglesang og natur så langt
øjet rækker. Det enestående istidslandskab i Aarhusregionen
byder på betagende naturoplevelser og en tidsrejse til
dengang for mere end 10.000 år siden, hvor enorme
gletsjere skubbede sand, grus og ler ind over området.
Isen formede det storslåede og varierede landskab med søer,
åer, skove, bakker og smukke udsigtspunkter.

I Søhøjlandet mellem
Silkeborg og Skanderborg
folder Danmarks måske
smukkeste landskaber sig
ud langs Danmarks længste
vandløb, Gudenåen (158 km)
og Himmelbjergsøerne med et
af Danmarks højeste punkter,
Himmelbjerget (147 meter), som
vartegn.
Vest for Viborg er det muligt
at gå på opdagelse i de
underjordiske gange i verdens
største kalkmine, Mønsted
Kalkgruber, og nyde en tur i det
prisbelønnede naturområde
omkring minen.

Ude midt i Kattegat ligger
Anholt, en af Danmarks
smukkeste øer for naturelskere,
med klitter, hvide sandstrande,
højt til himlen og Nordeuropas
største ørken.
På Naturhistorisk Museum
i Aarhus kan du opleve
udstillinger med det mylder
af liv, der befolker Jorden og
komme med på en tidsrejse
gennem den danske natur fra
istiden og frem til i dag.

VED
VED
HAVET
HAVET
De mange små lystbådehavne langs østkysten
er fyldt med charme og hygge, og du kan få
smagfulde spiseoplevelser med friske fisk på
havnen i Grenaa eller en middag i Ebeltoft med
kig ud over vigen og den magiske solnedgang.

I

Danmark er vi aldrig mere end 50 kilometer fra havet, og
det er svært ikke at lade sig lokke ud til de smukke kyster
i Aarhusregionen. Her er brede, kridhvide sandstrande
med klitter, stille vige med læ og imponerende kalkklinter.
Den 360 kilometer lange kystlinje er et eldorado for både
badegæster, fossiljægere og naturelskere.
Strandene på Djursland har
lavt vand og er ideelle for børn.
Flere af strandene har Blåt Flag,
som garanterer rent badevand
og fine faciliteter. Og i Aarhus
kan du tage en frisk dukkert i
det nye havnebad designet af
stjernearkitekten Bjarke Ingels.
Naturpark Randers Fjord er
et af Danmarks enestående
naturområder, hvor fjorden
former Gudenåens delta og
ferskvandet fra åen møder
saltvandet i Kattegat.
Fra kysterne langs
Aarhusbugten kan du spejde
efter vikingernes sejlruter i
horisonten og håbe på glimt af
sæler og marsvin, der boltrer

sig i farvandet. I Ebeltoft kan
du påmønstre det populære
museumsskib Fregatten Jylland,
der er verdens længste træskib
og rummer historien om den
danske flåde.
Langs hele kysten er der
rig mulighed for at være
aktiv på og i vandet, og det
gode fiskevand er en oplagt
mulighed for lystfiskere. Aarhus
og den smukke bugt har også
vundet internationalt ry som et
førsteklasses sejlsportsområde,
og der venter en spektakulær
oplevelse for alle, når
havkapsejladsen The Ocean
Race i 2022 kommer til
regionen.

OUTDOOR OG AKTIV
FERIE
En aktiv ferie skal være fyldt
med oplevelser, og overalt i
Aarhusregionen er det muligt at få
pulsen op. Til lands byder naturen i
regionen på utallige muligheder for
at prøve kræfter med at vandre, løbe
eller cykle. Og til vands indbyder det
rene, klare vand i fjorde, åer, søer og
havet til at sejle, surfe eller ro.

D

et fantastiske terræn er oplagt til vandre- og løbeture eller
på to hjul. Flere hundrede kilometer afmærkede stier og
cykelruter løber gennem Aarhusregionens idyl. Tag en tur
ad Hærvejen – enten på cykel eller til fods – og oplev den
historiske, danske pilgrimsrute.
Nyd det afvekslende landskab
og de charmerende landsbyer
langs Himmelbjergruten
i Søhøjlandet eller langs
Gudenåen ad den smukke
Træksti fra Randers til
Silkeborg. På Djursland er
Mols Bjerge-stien i superligaen
for vandrestier med sin rute
gennem Nationalpark Mols
Bjerge.
For mountainbikere byder
de store, kuperede skove i
hele regionen på nogle af
landets bedste MTB-ruter. I
Danmarks Outdoorhovedstad
Silkeborg er der et væld af

ruter med forskellige grader af
udfordringer til rytteren. Og ved
Hald Ege nær Viborg løber et
spor gennem Bækkelund, hvor
store rødder og drops kræver
både teknik og balance.
Aarhusregionen er også et
eldorado for vandelskere.
Silkeborgsøerne og Gudenåen
indbyder til en naturoplevelse
for hele familien i kano, og
langs kysten fra Norsminde i
syd til Mariager Fjord i nord
kan du tage en svømmetur,
en tur i havkajak eller prøve
windsurfing, kitesurfing og
Stand Up Paddling.

M

VILDE
OPLEVELSER
FOR HELE
FAMILIEN

Leder du efter et sted at tilbringe en
herlig feriedag med hele familien, så
er en tur til en af Aarhusregionens
hyggelige dyreparker og sjove
forlystelsesparker altid et hit.

idt på Djursland ligger Nordens største sommerland, Djurs
Sommerland. Her finder du Danmarks største og længste
rutschebaner, et stort vandland og over 60 forlystelser, der
byder på fart, leg og sjov for både store og små.

Forlystelsesparken Tivoli
Friheden i hjertet af Aarhus
tilbyder ud over 40 spændende
forlystelser og Danmarks
højeste fritfaldstårn på
65 meter også på et stort
underholdningsprogram med
events, teater og koncerter med
kendte kunstnere.
I Kattegatcentret i Grenaa kan
du mærke gyset, når hajerne
viser deres faretruende tandsæt
og komme helt tæt på mere
end 250 forunderlige og
farvestrålende arter af havdyr i
bassinerne.
Og der er endnu flere vilde dyr
og aktiviteter i Djurslands Ree
Park Safari og Skandinavisk

Dyrepark med isbjørne,
brunbjørne, ulve og mange
andre nordiske dyr.
AQUA Akvarium & Dyrepark
ved Silkeborg viser den danske
naturs hemmeligheder og
mange af de dyr, vi kender, men
aldrig har set: legesyge oddere,
grævlinger i underjordiske huler
og glubske kæmpegedder.

FRA
MICHELINSTJERNER
TIL STREETFOOD

A

arhusregionen er et gastronomisk kraftcenter, der hylder
friske, lokale råvarer, hjemmelavede specialiteter og den
gode smag. Passionerede kokke og ildsjæle indenfor
landbrug og fiskeri har sammen udviklet en madkultur
med fokus på kvalitet og madoplevelser, der forkæler både
smagsløg og sjæl.
Som anerkendelse for den
store indsats har regionen fået
tildelt den ærefulde titel som
Europæisk Gastronomiregion.
På restauranter, spisesteder
og caféer i hele regionen kan
du smage, nyde og opleve
spændende retter med
økologiske og bæredygtige
råvarer. Og her er noget for
enhver smag, uanset om du
er til afslappet ’fine dining’ på
en restaurant med Michelinstjernestatus, hyggemiddag
på en lokal kro, lækkert
smørrebrød eller uformel
streetfood ved fælles langborde.
Hvert år i begyndelsen
af september kan

madinteresserede gå
på opdagelse i madens
forunderlige verden ved
Nordens største madfestival,
Food Festival i Aarhus. Her
samles de bedste kokke,
producenter og madfolk
til en festival med fokus på
gastronomi og madkultur – og
dysten om det sagnomspundne
mesterskab i hotdog.
I Madens Hus på Det Grønne
Museum ved Auning på
Djursland kan du komme med
på en madhistorisk rejse og lave
mad i autentiske køkkener fra
1600-tallets ildsted til 1960’erne
blomstrede køkken.

FESTIVALER
OG FÆLLESSKAB
FESTIVALER OG
FÆLLESSKAB

D

anskerne elsker festivaler, og fællesskaber og festivalkulturen
blomstrer i hele Aarhusregionen og tilbyder publikum
oplevelser med musik, kunst, litteratur og en masse andre
aktiviteter.
En af Nordeuropas største
og mest ansete kunst- og
kulturfestivaler er Aarhus
Festuge, der altid åbnes af
Hendes Majestæt Dronning
Margrethe den sidste fredag
i august og byder på ti dage
med musik, dans, teater,
børneaktiviteter og sjove
happenings.
I løbet af sommeren byder
regionen også på talrige
musikfestivaler som Danmarks
næststørste musikfestival,
Smukfest i Bøgeskoven ved
Skanderborg, NorthSide Festival
og Spot Festival i Aarhus, og

for de jazzinteresserede River
Boat Jazz Festival i Silkeborg
og Aarhus International Jazz
Festival. I Viborg genskaber byen
Snapstinget, en flere hundrede
år gammel tradition, der samler
lokale og gæster om kultur,
sport, koncerter, leg og fest i
ti dage. Og mangfoldigheden
hyldes i Aarhus, når Aarhus
Pride fylder gaderne med optog
og aktiviteter.

N
ARKITEKTUR,
DER GØR EN
FORSKEL FOR
MENNESKER

år det handler om at bruge arkitektur til at skabe
livskvalitet for de mange, så er Aarhus og Aarhusregionen
et mønstereksempel med en rig blanding af klassiske
bygningsværker og moderne, nytænkende arkitektur i høj
kvalitet med plads til alle.
Verdensberømte og prisvindende
arkitekter har gennem tiderne
fundet inspiration i området
og skabt bygninger med
stor herlighedsværdi – fra
ikoniske slotte og herregårde,
rådhuse, kirker og teatre til nye,
iøjnefaldende boliger formet
som isbjerge, en kunstbygning
med en regnbue på toppen,
verdens største havnebad
med havvand og et bibliotek

med et overflødighedshorn
af rum og funktioner for alle
generationer. Og du kan tage
på en arkitektonisk tidsrejse fra
den majestætiske 42 meter høje
Viborg Domkirke til det moderne
Moesgaard Museum bygget ind i
bakkerne syd for Aarhus.
Mangfoldigheden og kvaliteten
har sat Aarhusregionen på det
arkitektoniske verdenskort.

D

PARKER
OG SKØNNE
HAVER

en grønne Aarhusregion er rig på skønne parker og haver,
der er værd at besøge. I det sydlige Aarhus, mellem
Marselisborg Slot og Aarhusbugten, ligger Mindeparken,
hvor de smukke kirsebærtræer blomstrer i maj og juni, og
du kan komme helt tæt på slottet, når det ikke bebos af den
kongelige familie.
Her er det muligt at se
Dronningens rosenhave og
skulpturerne ved slottet. Kan
du lide at fodre dyr og komme
helt tæt på? Så skal du tage
din familie med i Marselisborg
Dyrehave og se både hjorte,
dådyr og vildsvin.
I centrum af Aarhus ligger
Botanisk Have som en grøn
oase ved Den Gamle By,
og i Væksthusene er det
muligt at gå på opdagelse
i de forskellige klimazoner
med smukke blomster og
imponerende planter. En tur i
Danmarks største egetræspark,
Universitetsparken i Aarhus,
byder også på en arkitektonisk
oplevelse i særklasse ved
Aarhus Universitet, der er kåret

som et af verdens smukkeste
universiteter. I Silkeborg
byder Skulpturparken ved
Kunstcentret Silkeborg Bad
på historiske, botaniske og
kunstneriske oplevelser.
Omkring herregården
Gammel Estrup på Djursland
ligger en symmetrisk anlagte
barokhave, der er etableret
efter 1700-tallets idealer, og
i dag desuden har smukke
staudebede samt de originale
Orangerier. Og er du til unikke,
eksotiske oplevelser, så inviterer
Randers Regnskov indenfor
til et sandt tropeeventyr med
frodige grønne omgivelser,
brusende vandfald og et
mangfoldigt dyreliv med arter
fra fem verdensdele.

L

igesom resten af verden har Aarhusregionen fokus på
bæredygtighed og aktiviteter, der understøtter FN’s
Verdensmål. Som en grøn region arbejder vi på tværs af
sektorer og brancher med energieffektivitet, reduktion af
madspild og fokus på økologi.
Vi bidrager til at fremme
lokale produkter og styrke
partnerskaber mellem
producenter af lokale fødevarer
og restauranter. Mange
kunstnere og udstillere har fokus
på klimaet, og på Energimuseet
i Bjerringbro kan du blive

BÆREDYGTIGHED
OG FN’S
VERDENSMÅL

klogere på konsekvenserne af
klimaforandringerne og de nye
vilkår for både mennesker og
natur.
Derudover lægger vi op til
grønne valg i ferien med forslag
til f.eks. cykelferie og ture i den
danske natur.

HER KAN DU BO

SÅDAN KOMMER DU TIL
AARHUSREGIONEN
Det har aldrig været nemmere at
komme til og fra Aarhusregionen.
Tre regionale lufthavne,
Aarhus, Billund og Midtjyllands
lufthavne, tilbyder flyforbindelser
til og fra København og
en række internationale
destinationer.

I

Aarhusregionen kan du vælge, om du gerne vil bo i centrum
af storbyen, ved vandet, i skoven eller måske i det grønne ude
på landet. Mulighederne for at få en god og dejlig nattesøvn er
mange.
Hele regionen tilbyder et bredt udvalg af hoteller i alle prisklasser:
Ferielejligheder, vandrerhjem, 42 velbeliggende campingpladser, et
væld af sommerhuse, Airbnb, Bed&Breakfast og hyggelige kroer.
Se hele oversigten over overnatningsmuligheder her:
www.visitaarhusregionen.dk

Med tog er der både danske og
internationale forbindelser til og fra
regionen med DSB, og på tværs af
regionen sørger Arriva og Letbanen for
hyppige tog mellem byerne. En række
busselskaber kører også regelmæssigt
mellem byerne i regionen samt til og fra
danske og internationale destinationer
inkl. København, Berlin og Hamborg.

For bilister er der direkte
forbindelse til Aarhusregionen via et
omfattende motorvejsnet, og der er
færgeforbindelser mellem Aarhus/
Ebeltoft og Sjællands Odde samt
mellem havnene i Frederikshavn,
Hirtshals og Grenaa og byer i Norge og
Sverige.

AARHUSCARD – DIN GENVEJ TIL
OPLEVELSER
Med oplevelseskortet AarhusCARD har du fri og
ubegrænset adgang til et bredt udvalg af museer
og attraktioner, masser af rabatter, gratis parkering
og gratis transport med busser og letbanen i hele
Aarhusregionen – også til og fra lufthavnene i
Aarhus og Billund.
AarhusCARD findes i fire varianter med fri adgang
til oplevelser i henholdsvis 24, 48, 72 og 120 timer.
Prisen for et kort er fra 329 kroner for 24 timer.
Læs mere om AarhusCARD her:

www.aarhuscard.dk

www.visitaarhusregionen.dk

