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2      Indhold

VELKOMMEN TIL
AARHUSREGIONENINDHOLD
Aarhusregionen er centrum for alle muligheder for forkælelse,  
fornøjelse, fordybelse og fællesskab, uanset om du er til aktiv ferie,  
smuk natur med fred og ro eller storbyoplevelser. Som Danmarks  
næststørste by er Aarhus midtpunkt for en region med dynamiske  
og kreative byer, vildt mange attraktioner, dyreparker og forlystelser,  
en enestående nationalpark, lækre badestrande, de højeste ’bjerge’  
i Danmark og kunst og kultur i verdensklasse – og alt sammen  
inden for kun et par timers kørsel. 

Mod syd ligger det frodige Søhøjland, hvor mægtige skove, smukke  
søer og høje bjerge omkranser de to hyggelige han delsbyer,  
Skanderborg og Silkeborg. 

Mod vest mærker du historiens vingesus i Viborg. Her tårner den  
mægtige Domkirke, og verdens største granitkirke, sig over den gamle 
middelalderby med hyggelige brostensbe lagte gader og et pulserende 
byliv. Mod nord, hvor Danmarks længste å, Gudenåen, bliver til hav,  
ligger Danmarks 6. største by, Randers. Den gamle købstad med  
Danmarks ældste gåga de er samtidig en pulserende by med  
masser af liv i gader og stræder. 

Djursland er ’næsetippen’, der stikker frem på landkortet, og et af de 
mest attraktive turistområder i Danmark med sin 250 kilometer lange 
kystlinje med kridhvide og børnevenlige stran de og perlerække af  
attraktioner og hyggelige byer. 

Ude midt i Kattegat ligger Anholt, Danmarks mest isolerede ø med 
spektakulære naturoplevelser, en befriende stilhed og Nordeuropas 
største ørken. 

Og endelig ligger Aarhus, Jyllands hovedstad og Danmarks anden- 
største by, som det samlende centrum for hele den pulserende region.  
I Aarhus finder du inden for gåafstand attraktioner og museer i  
verdensklasse, en innovativ og mangfoldig gastronomisk scene,  
shopping i charmerende kvarterer og hav, strand og skov.

På de følgende sider tager vi dig med rundt i Aarhusregionen og  
giver tips og anbefalinger til oplevelser for både store og små.  

Kig også på visitaarhusregionen.dk, hvor du finder endnu flere. 
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AARHUS

VIBORG

HADSTEN

RANDERS

ANHOLT

GRENAA

SILKEBORG

SKANDERBORG

EBELTOFT

DE STØRSTE ATTRAKTIONER
I Aarhusregionen finder du nogle af Danmarks topattraktioner -  
en god blanding af dyreparker, forlystelsesparker og museer. 

Mønsted Kalkgruber - Verdens største Kalkgruber
Tag på opdagelse i Verdens største Kalkgruber. Udforsk en  
labyrint af minegange langs rislende bække og underjordiske  
søer. En verden af oplevelser, der fortæller om geologi, flagermus  
og imponerende arbejde. monsted-kalkgruber.dk

Randers Regnskov - Tropisk zoologisk have
Inde i de tre tropiske kupler er luften varm og fugtig og fyldt med 
lydene fra fugle, aber og brusende vandfald. Udenfor kan du bl.a. 
se jaguarer og hyæner. regnskoven.dk

Djurs Sommerland - Nordens største sommerland
I Nordens største sommerland kan du opleve 9 fantastiske  
temalande, Danmarks største rutschebaner, et kæmpestort  
Vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn.  
djurssommerland.dk

Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter
I Kattegatcentret i Grenaa kan du mærke gyset, når hajerne viser 
deres faretruende tandsæt og komme helt tæt på flere end 200 
forunderlige og farvestrålende arter af havdyr. Her er der fare  
for vandsprøjt! kattegatcentret.dk

AQUA Akvarium & Dyrepark - Familievenligt oplevelsescenter
Oplev den danske naturs hemmeligheder. Mød fiskene under 
overfladen, se oddernes vilde leg og besøg grævlingen i den  
underjordiske hule. Sjov, leg og oplevelser for hele familien,  
både inde og ude. visitaqua.dk

Fregatten Jylland - Et skib med 1000 historier
Tag familien med ombord på en ægte fregat og oplev historiens 
vingesus og det barske sømandsliv på Fregatten Jylland, der ligger 
smukt ved Ebeltoft Vig. fregatten-jylland.dk

Ree Park Safari - Djurslands store safaripark
På din rejse gennem parkens fire verdensdele får du masser af 
oplevelser for livet. Du vil se, at dyrene har god plads til bevægelse 
og naturlig adfærd, og med dit besøg er du samtidig med til at 
bevare verdens truede dyrearter. reepark.dk

Tivoli Friheden - I hjertet af Aarhus
Tivoli Friheden er Aarhus’ forlystelsespark. Her finder du bl.a.  
40 spændende forlystelser, Danmarks højeste fritfaldstårn samt 
koncerter og events. friheden.dk

Den Gamle By - Tag på tidsrejse
I Den Gamle By bliver du ét med historien i 1864, 1927 og 1974. 
Gå på opdagelse i de historiske huse, stræder og gårde. Mød 
bagerfruen, boghandleren, postbuddet og mange flere. Slå en 
sludder af med dem og besøg deres hjem og deres butikker. 
dengamleby.dk

ARoS Aarhus Kunstmuseum - Your rainbow panorama
ARoS er ét af Nordeuropas største kunstmuseer og et enestående 
internationalt billede- og oplevelseshus. På toppen kan du nyde 
udsigten over hele Aarhus fra det spektakulære kunstværk,  
Your rainbow panorama. aros.dk

Science Museerne - Tre museer i ét
På Science Museerne i Aarhus kan du opleve fascinerende 
genstande og spændende udstillinger om natur, videnskab og 
medicin. Du kan søge ud blandt stjerner og planeter eller gå på 
opdagelse blandt eksotiske planter. sciencemuseerne.dk

Moesgaard Museum - interaktive udstillinger i verdensklasse
Midt i det bakkede landskab syd for Aarhus bliver fortiden bragt til 
live. Her kan du blive klogere på danskernes historie, menneskets 
oprindelse og forskellige kulturer fortalt gennem dramatiske og  
interaktive udstillinger i international klasse.  
moesgaardmuseum.dk
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Den Gamle By   
Tag på tidsrejse tilbage til livet  
i 1864, 1927 og 1974.
Bliv ét med historien og gå på  
opdagelse i de historiske huse,  
lejligheder, stræder og gårde. Mød 
bl.a. billedskæreren, bagerfruen, 
boghandleren, præsten og post- 
budet. Slå en sludder af med dem, 
besøg deres hjem og deres butikker 
og spørg om deres syn på verden  
Se, hør, duft, smag, prøv, opdag  
– og forstå.
 
Den Gamle By er verdens første 
open-air-museum for byernes  
historie og et levende billede af  
livet, som det er levet igennem  
århundreder. Den Gamle By  
rummer også den underjordiske 
tidsrejse Aarhus Fortæller og  
samlinger med legetøj, sølvtøj,  
porcelæn, fajance, dansk  
smykkedesign og ure.
Gratis for børn og unge under 18 år.

Moesgaard Museum
Nyd en hel dag med fantastiske  
familieoplevelser på Moesgaard  
Museum. Bliv klogere på danskernes 
historie, menneskets oprindelse og 
forskellige kulturer fortalt gennem 
dramatiske og interaktive udstillinger 
i verdensklasse.

Oplev hvordan mennesker levede  
i stenalderen, bronzealderen, jern- 
alderen, vikingetiden og middel- 
alderen, og lær mere om verdens 
bedst bevarede moselig –  
Grauballemanden.
 
Deltag i underholdende og lærerige 
aktiviteter året rundt for børn  
og voksne.

Og slut til sidst dagen af med en 
lækker, nordisk ret eller kaffe og 
kage i museets café eller gør et 
spændende fund i museets shop.
Gratis for børn og unge under 18 år.

1
2Museum Østjylland

Museum Østjylland er et af landets 
største lokalhistoriske museer med 
flotte udstillinger i Randers, Grenaa, 
Ebeltoft og i BMA Maltfabrikken. 
Her kan du året rundt opleve 
østjysk kulturhistorie fra urtid til 
nutid fortalt i udstillinger, foredrag, 
byvandringer, ferieaktiviteter og 
andet godt. I 2021 slår museet  
dørene op for fotoudstillingen  
”I skyggen – De første kvindelige 
 fotografer” om 10 kvindelige 
fotografer fra Danmark, Island 
og Færøerne. Oplev også i år den 
tankevækkende særudstill ing 
”Under Krigen – Besættelses tiden 
på Djursland”.  

Museet har gratis adgang til  
alle udstillinger. 

Tag på en unik tidsrejse tilbage  
til menneskets oprindelse og gå  
på opdagelse i lokalhistoriens  
spændende fortællinger fra området. 
Dramatiske og interaktive udstillinger 
på museerne tager dig med på  
en tidsrejse tilbage til danskernes  
historie og menneskets oprindelse.  
Dyk ned i nogle af de fund, der er  
udgravet i lokalområdet og tag  
med tilbage til de gamle dage  
og livet dengang.

TÆT PÅ  
HISTORIEN

Hvolris Jernalderlandsby 
Mellem skov og bakker ligger Hvolris 
Jernalderlandsby smukt. Her ses de 
arkæologiske udgravninger side om 
side med den genskabte jernalder-
landsby. Tag familien på tur tilbage 
i tiden. I sommer- og efterårsferien 
er der levende landsby, hvor familier 
lever på jernaldervis på Hvolris.

Besættelsesmuseet
Hør historien om Aarhus under  
Anden Verdenskrig gennem  
fortællinger om de mennesker, der 
levede i den dramatiske periode.  
Udstillingerne sætter særligt fokus 
på dagliglivet og på tyskerne som 
mennesker såvel som undertrykkere. 
Der fortælles om de danskere, der 
valgte side og enten blev friheds- 
kæmpere eller kollaboratører. 
Gratis for børn og unge under 18 år.

Museum Skanderborg
Historien bliver levende på Museum  
Skanderborgs fire museer;  
Skanderborg Bunkerne, Øm Kloster 
Museum, Gl. Rye Mølle og Perron 1. 
Mød tyske soldater, den ydmyge  
biskop, mølleren, flygtninge og  
mange andre spændende personer.
Her får du viden, fortællinger og  
oplevelser fra stenalderen til nutiden. 

Museum Silkeborg Hovedgård
Museum Silkeborgs udstillinger 
fortæller om livet fra oldtid til nutid. 
I en stor udstilling præsenteres det 
verdensberømte, 2.400 år gamle  
moselig, Tollundmanden. Der er 
også udstillinger om det tidlige 
Silkeborg. I 2021 kan du se sær- 
udstillingen ”Silkeborg Outdoor,  
fra overlevelse til oplevelse”.

Vestermølle Museum
Vestermølle er en gammel mølle-
gård, hvor der stadig males rug og 
hvede på den over 100 år gamle 
stenkværn. På møllemuseet kan du 
få et indblik i andelsbevægelsens 
store betydning for samfundet, og  
i haven kan du nyde den smukke 
Riddersal, Okkerhytten og  
helligkilden Jenkilden.
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Aarhusregionen byder på timevis  
af sjove forlystelser for hele familien. 
Prøv en tur i Danmarks største og 
længste rutschebaner, prøv et fald fra 
Danmarks højeste fritfaldstårn eller 
mærk suset i en gokart på  
Danmarks eneste gokartbane- 
hængebro. Her er både sjove og aktive 
forlystelsesparker, vand- 
lande og temaparker, hvor både  
store og små kan få vilde, sjove  
og aktive oplevelser.

TEMA- OG  
OPLEVELSES- 
PARKER

20 km
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Tivoli Friheden
I den smukke Marselisborg Skov 
ligger Tivoli Friheden. Her kan du, 
uanset om det er sommer, efterårs-
ferie eller jul, opleve 40 forlystelser, 
boder, spil og legepladser. Her er 
gys, grin, hygge og action for alle, 
både børn og voksne.

Har du nerver af stål og tør du køre 
70 kilometer i timen med hovedet 
nedad? Så kig forbi Cobraen, hvor 
du med garanti får fuld fart fremad, 
gys og spænding. Hvis det skal  
være mere stille og roligt eller lidt 
romantisk, kan du nyde udsigten  
ud over den flotte park med en tur  
i Pariserhjulet.

Hver fredag hele sommeren 
igennem kan du til ”Fed fredag i 
Friheden” opleve en lang række 
koncerter med både danske og 
udenlandske kunstnere.

Water & Wellness Randers 
Gå på opdagelse i det fantastiske 
subtropiske badeland og nyd nogle 
timer i morskabsbassinet med 
modstrømskanal og tilhørende 
udendørsbassin med massage- 
brikse. 

Er du vild med fart, så hop i  
Danmarks længste indendørs 
rutsjebane eller slap af med de 
mindste i baby-, børne- eller  
varmtvandsbassinet.

Du kan også besøge den skønne 
wellnessafdeling med Danmarks 
største saunahave. Skal du have 
brændt den sidste energi af, så giv 
den gas i fitnessafdelingen på 1. sal.

Lübker Spa & Wellness
Hos Lübker Spa & Wellness finder 
du en dejlig oase med spafaciliteter, 
Subtropisk Bad med sjove vand- 
aktiviteter til legebørn i alle aldre, 
fitness samt en café.
 
I den 2-etager store spaafdeling 
bliver du forkælet med dampkabine, 
spabad, fodbadsfontæne, pejsestue 
og meget mere. Nyd også de  
fantastiske vildmarkskar under 
åben himmel. En entrébillet til  
Lübker Spa inkluderer lån af kåbe og 
håndklæde samt frugt, te og vand.
 
Der er mulighed for at leje en  
lækker feriebolig på resortet.

Djurs Sommerland 
I Nordens største sommerland er 
det bare sjovere for alle. Glæd dig til 
9 fantastiske temalande, Danmarks 
største rutschebaner, det kæmpe- 
store Vandland og over 60 forlystelser 
for både små og store legebørn. 

Oplev også Magisk Halloween i
efterårsferien med 30.000 græskar, 
Halloween Haunted Houses og  
(u)hyggelige oplevelser for
hele familien.

Djurs Sommerland er kåret til  
Europas Bedste Familiepark i  
2019 og Årets Forlystelsespark i  
Danmark 2020.

Labyrinthia   
Kom og få afprøvet din stedsans,  
din logiske sans og dine motoriske 
evner i 8 forskellige labyrinter.  
Stor 3D-labyrint, vandlabyrint med 
vandporte, som du kan styre via din 
smartphone, fodbold-væddeløbs- 
labyrint samt en labyrint for hunde. 
Indendørs ”Puzzle Center” med  
hjernevridere og spil. 

Klatreparken Randers 
Glæd dig til timevis af sjove, vilde  
og udfordrende klatreoplevelser.  
En aktiv og sjov dag i skønne 
naturomgivelser for familien eller 
vennerne. For de, der ikke har lyst  
til at klatre, er det gratis at kigge på 
og hygge sig på jorden. Book altid 
plads på forhånd, hvis du vil være 
sikret en plads.

5

6

Auning Kart Park
Hop ned i én af de seje gokarts, 
mærk suset med op til 65 km/t og få 
en adrenalinfyldt oplevelse. Auning 
Kart Park er for alle børn og voksne, 
der er glade for fart og spænding. 
Banen er 620 meter lang og byder 
på spændende tunnelkørsel,  
udfordrende sving og Danmarks 
eneste hængebro på en gokartbane! 

Verdenskortet 
Verdenskortet ligger ved Klejtrup Sø, 
med alle verdensdele placeret som 
små øer i vandet, hvor du kan hoppe 
mellem kontinenterne. Se alle landes 
flag, mød parkens søde klappedyr og 
prøv hoppepuder, minigolf, labyrint, 
skattejagt, udsigts/lyttepost, gamle 
lege mm. Spis i caféen eller i parken.

7

8

Golfskoven - Adventure Golf
Golfskoven er 3.500 m2 indendørs  
natur, aktivitet og underholdning 
under samme tag. Her kan du  
udfordre familien i minigolf, pool,  
petanque, dart og klassiske familie- 
spil i brætspilscaféen. Caféen har 
noget til både den lille og store  
sult og tørst.

9
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Glasmuseet Ebeltoft
Gå på opdagelse i en magisk  
verden af glas for hele familien. 
 Oplev moderne glaskunst i  
verdensklasse i udstillingerne  
- og på toilettet(!) - og kom helt  
tæt på håndværket i værkstedet, 
hvor professionelle glaspustere 
demonstrerer teknikkerne og  
materialets mange muligheder.  
I skoleferierne har du selv mulighed 
for at være kreativ og lave dit eget 
lille kunstværk i glas.

ARoS Aarhus Kunstmuseum
Hvert år åbner ARoS 6-8 udstillinger 
med en blanding af moderne og 
klassisk kunst, så der er noget for 
enhver smag. Udover kunsten,  
byder ARoS også på en masse 
spændende arrangementer og fore-
drag om kunst, kultur, samfunds- 
forhold og alt derimellem – og  
byder på en masse aktiviteter  
for hele familien.

Tag på en 360° rundtur over  
Aarhus i alle regnbuens farver i  
Olafur Eliassons ”Your rainbow 
panorama”, mød den 5 meter høje 
skulptur ”Boy” og gå på opdagelse  
i 20.000 m2 nutidskunst. I ARoS 
Public kan hele familien lave sjove, 
kreative opgaver og løber I tør for 
energi, byder caféen og Orangeriet 
på lækker mad, kaffe og kage. 

I ARoS Shoppen er der rig lejlighed 
for at gå på opdagelse i nordisk 
design og bøger.
Gratis for børn og unge under 18 år. Randers Kunstmuseum

På Randers Kunstmuseum, der  
er et af landets ældste kunst- 
museer, kan du gå på opdagelse i 
den spændende samling af værker 
fra 1800-tallet og frem til i dag.

Samlingen indeholder ca. 4000  
værker af stor alsidighed både inden 
for billedkunst, grafik og skulptur og 
har sit hovedfokus på dansk kunst. 

Randers Kunstmuseum arrangerer 
endvidere 3-4 særudstillinger hvert 
år med ind- og udenlandske kunst-
nere. Randers Kunstmuseum har 
til huse på 2. sal i Kulturhuset, der 
ligger centralt i Randers by.
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Gå på opdagelse i de mange  
forskellige unikke kunstoplevelser 
af høj kvalitet, som Aarhusregionen 
byder på. Du finder blandt andet  
et af Nordeuropas største kunst- 
museer, landets eneste museum  
for moderne international glaskunst 
samt kunstmuseer med verdens  
største samlinger og udstillinger  
i topklasse.  

KUNSTENS 
VERDEN

KunstCentret Silkeborg Bad
KunstCentret Silkeborg Bad ligger 
i et naturskønt område tæt ved 
skoven og ved en af Silkeborgsøerne. 
Her vises både dansk og udenlandsk 
moderne kunst i historiske bygning-
er, der tidligere rummede et stort 
kurbad. Stedet er omgivet af en stor 
park med næsten 40 skulpturer.

Museum Jorn
På det familievenlige museum kan 
du opleve skiftende internationale 
udstillinger, deltage i det åbne værk-
sted og nyde en frokost i Café Cobra.
Museum Jorn er et af de mest aner-
kendte kunstmuseer i Skandinavien 
og rummer Danmarks næststørste 
kunstsamling med to af de interna-
tionalt vigtigste danske kunstnere, 
Asger Jorn og Per Kirkeby. Derudover 
byder museet på centrale værker af 
flere end 500 andre kunstnere.

GAIA Museum
Se en kunstsamling af international 
betydning og besøg Akademiet, hvor 
mennesker med udviklingshæmning, 
autisme eller Downs syndrom  
arbejder med deres egen kunst.
GAIAs frokostcafé, butik, kreative 
værksteder og rammeværksted 
drives af mennesker med særlige 
behov sammen med professionelt 
personale. 

Viborg Kunsthal
Viborg Kunsthal har til huse i en 
historisk bygning fra 1734 og er 
placeret i smukke omgivelser ved 
søerne. Bygningen blev indrettet 
som kunsthal i 1994 og har siden 
været et af de førende udstillings-
steder for samtidskunst i Danmark. 
Der vises 6-8 udstillinger om året af 
anerkendte danske og internationale 
kunstnere.

Skovgaard Museet
Oplev værker fra den danske guld-
alder og tiden efter og lær mere om 
Joakim Skovgaards monumentale 
udsmykning af Viborg Domkirke.
Skovgaard Museet er kunstmuseet 
i Viborg med værker fra kunstner-
familien Skovgaard samt skiftende 
særudstillinger. Museet har til huse  
i Viborgs smukkeste bygning - det 
gamle rådhus, en smuk barok- 
bygning fra 1728.

4
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Det vrimler med dyr fra hele  
verden i Aarhusregionen. Der er de 
danske bondegårdsdyr, der kan fodres 
og klappes. Der er isbjørne, ulve, 
næsehorn, hyæner, jaguarer, giraffer, 
hjorte og vaskebjørne og mange an-
dre dyr bag hegn. Der er fisk, padder, 
krybdyr, hajer og rokker bag glas. Der 
er høge, falke, ugler og ørne i luften – 
og så er der aberne, leguanerne, hule-
pindsvinene og de totåede dovendyr, 
der møder dig i den tætte, frodige 
regnskov.

DYRENES 
VERDEN

Kattegatcentret  
Mærk gyset når Danmarks eneste 
sandtigerhaj viser tænder, ro i kajak 
på ishavet og forelsk dig i de  
nuttede sæler! 

Om du foretrækker at være tørskoet 
tilskuer eller tør kaste dig ud på  
dybt vand i dykkerdragt, så står  
Kattegatcentret klar med et hav  
af oplevelser inde og ude, der  
bider sig fast for altid!  
I Kattegatcentret kigger du ikke 
bare gennem ruden. Her er åbne 
akvarier med vandsprøjt, lugte og 
lyde, og i rørebassinerne kan du 
”klappe” en haj og holde i hånd med 
søstjerner og krabber. Se  hajerne 
blive fodret og oplev flere end 200 
forunderlige og farverige arter af 
havdyr!

I Kattegatcentret bliver du bidt  
af havet. 

Randers Regnskov
Besøg den eventyrlige regnskov  
og kom helt tæt på dyrene.
 
Randers Regnskov er et sanse-
bombardement af naturoplevelser. 
Inde i kuplerne er luften varm og 
fugtig og fyldt med lydene fra det 
mangfoldige dyreliv, der findes her. 
I trækronerne over dig springer aber 
rundt og leger, mens flagermus og 
dovendyr får sig et lille hvil. 
I det nyrenoverede slangetempel 
kan du gå rundt blandt levende 
kvælerslanger!

Udenfor kan du opleve snedige 
hyæner, majestætiske jaguarer  
og i år flytter den smukke los ind. 
Du finder også to nye legepladser, 
og i sommerferien kan børnene 
desuden blive udfordret fysisk  
på den nye oplevelsessti.
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Ree Park Safari  
Tag familien med til dyrenes  
verden i Djurslands store dyrepark 
og få en oplevelse for livet. 

Her kan du opleve dyrenes verden 
på flere måder. Til fods kan du via 
de handicapvenlige stier og broer 
komme rundt i parken. Du kan 
også tage med på en safaritur på 
den store savanne og komme helt 
tæt på bl.a. giraffer, næsehorn og 
strudse. Undervejs fortæller gui den 
om savannens vilde dyr.

Eller du kan tage med på en togtur 
med America Expressen hen over 
den nordamerikanske prærie.  
Du kommer på en tur tilbage i 
tiden, og undervejs kører du ind  
til både bison, elge, sortbjørne  
og arktiske ulve.

2 4

AQUA Akvarium & Dyrepark
Oplev den danske naturs 
hemmeligheder samlet på ét sted.
Både indendørs og udendørs. 
Mød de fascinerende danske  
dyr. Præcis som i naturen  
– bare tættere på!  
 
Mød fiskene under overfladen,  
se oddernes vilde leg og besøg 
grævlingen i den underjordiske 
hule. Bliv overrasket, forundret  
og få svar på alle dine spørgsmål 
om vores fælles natur.

Brug timer på den udfordrende 
vildmarkssti i skoven, sommerens 
vilde vandlegeplads og meget 
mere. I AQUA får hele familien  
sjov, leg og oplevelser.

1
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Silkeborg Ørnereservat,  
Rovfugleshow og Bisonfarm 
Falkemanden, der vandt ”Alene i 
Vildmarken” i 2019, inviterer alle til 
underholdende, lærerige og utradi-
tionelle oplevelser. Se f.eks. et vildt 
rovfugleshow med høge, falke, ugler, 
ørne samt verdens største rovfugl, 
Tag på Bison-safari, gå på opdagelse 
i ugleskoven eller vær falkoner for 
en dag.

Munkholm Zoo
I Munkholm Zoo finder du masser af 
oplevelser for dyreglade børn i alle  
aldre. Du kan klappe en kanin, røre  
ved en ged, stryge et vildt dyr over  
ryggen, mærke på en slange og ride  
en tur på en pony. Flere gange om  
dagen kan du tage med dyrepasserne 
rundt når de eksotiske dyr bliver  
fodret og komme helt tæt på de  
lidt mere eksotiske dyr.

Skandinavisk Dyrepark  
Midt på Djursland ligger  
Skandinavisk Dyrepark - Danmarks 
mest naturlige dyrepark. Her er der 
højt til loftet og masser af plads til 
både dyr og mennesker.  

Som gæst får du en enestående  
mulighed for at komme tæt på  
dyrene fra lange gangbroer, som 
bugter sig gennem det smukke 
landskab. Her kan du i store og 
naturlige parker opleve isbjørne, 
brunbjørne, havørne og ulve samt 
mange andre nordiske dyr.  
Dyreparkens guider står altid klar 
med spændende og lærerige  
historier fra dyrenes verden. 
 
I Skandinavisk Dyrepark møder  
du dyr, der har det helt vildt.

5
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Vidste du, at… 
• Du kan sove tæt på de vilde 

dyr. I flere af dyreparkerne kan 
du overnatte i telt, shelter eller 
hytte tæt op ad ulve, bjørne, 
aber og hajer både som  
familie, med vennerne eller 
med klassen.  

• Der er ikke kun fisk, padder, 
krybdyr, fugle og pattedyr i  
Aarhusregionens regnskove,  
dyreparker og akvarier. Der  
er også udendørs vandsjov  
og legepladser til mange 
timers leg.

20 km
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Mønsted Kalkgruber
Tag på opdagelse dybt under  
jorden i verdens største kalkminer. 
Her gemmer sig en smuk og  
storslået verden. En verden af  
oplevelser, der fortæller om geologi, 
flagermus og imponerende arbejde 
udført med håndkraft.

Tag på eventyr med lommelygten 
og udforsk kilometervis af mine-
gange langs rislende bække og 
underjordiske søer med gange så 
store som domkirker. Se historien 
blive levende i grubebiografen 
og bliv klogere på, hvad en kalk-
grube egentlig er. Lær om livet 
som kalkminearbejder og udforsk 
flagermusenes liv i kalkværket og 
museet. Der er oplevelser nok for 
hele familien.

4

Naturvidenskaben er et spændende 
område, der kan give svar på meget 
af det, vi mennesker går og undrer  
os over i hverdagen. Gå på eventyr  
i verdens største kalkgruber skabt  
af naturen eller bliv klogere på  
energiens historie. Se hvordan  
udforskning af universet har givet  
os nye teknologier og dyk ned i  
det mylder af liv, der befolker  
vores klode.

NATURENS 
KRÆFTER

Naturhistorisk Museum
Naturhistorisk Museum Aarhus 
fylder 100 år. Oplev jubilæums- 
udstillingen, ”Løverne” og museets 
ikoniske Afrikaudstilling ”remixet”. 
Kom også helt tæt på de danske ulve 
i årets store særudstilling. På Natur- 
historisk Museum i Aarhus kan du 
blive klogere på naturens verden.  
Oplev spændende udstillinger og 
over 2000 iscenesatte dyr fra fortid  
og nutid.

Molslaboratoriet
Drag på fotosafari i vild dansk natur 
på Molslaboratoriets rewilding- 
arealer midt i Nationalpark Mols 
Bjerge. Molslaboratoriet er et af de 
steder i Danmark, hvor der findes 
flest sjældne dyr og planter per  
hektar. Udenfor Molslaboratoriet 
findes flere vandreture, bl.a. den 
berømte italienske sti. Oplev vilde 
heste, okser, sjældne dyr og planter.

Væksthusene
I Væksthusene er naturen i centrum. 
Viden om naturen er en forudsæt-
ning for at bevare den. Derfor spiller 
formidling om naturen en central 
rolle i Væksthusene. Her kan du se 
spændende fortællinger om naturen 
i de fire forskellige klimazoner. På 
turen gennem plantesamlingerne 
kan du nyde naturens skønhed. 

Du kan gå i den tropiske regnskov 
og lytte til dyrelyde i den naturtro 
lydkulisse, vandre i den fugtige 
bjergskov eller forundres over  
imponerende kaktusser i ørkenen.  
Et besøg i den smukke café er et 
must. I sommerhalvåret kan du  
også nyde maden i gårdhaven.
Gratis for børn og unge under 18 år. 

Steno Museet
På Steno Museet kan du opleve, 
hvad naturvidenskaben betyder  
for vores hverdag. Her kan du gå  
på opdagelse i naturvidenskabernes 
og lægevidenskabens fascinerende 
udvikling. Du kan se, hvordan 
udforskning af atomet ikke kun 
har givet os ny viden om universets 
allermindste dele, men også nye 
teknologier til udforskning af  
rummet og til behandling af kræft. 
Du kan forholde dig til skønheds-
idealer gennem tiden og opleve 
spektakulære genstande, som et 
hjerteakvarie og en lystunnel.  
I Planetariet kan du se forestillinger 
om årstidens stjernehimmel og  
i museets urtehave nyde de  
mange medicinske urter.
Gratis for børn og unge under 18 år. 

1
2Ole Rømer-Observatoriet

I årets mørke måneder er der forevis-
ning på Ole Rømer-Observatoriet, i 
Aarhus’ gamle stemningsfyldte  
observatorium ved Marselisborg Slot. 

I klart vejr foregår det meste af  
aftenen i den store kuppel, hvor  
der er frit udsyn til nattehimlen.  
Her kan du få et spændende kig  
i observatoriets teleskoper.  

Er der skyer på himlen, bliver  
du taget med på en tur rundt  
på observatoriet. Her hører du  
om stedets lange og spændende  
historie. Du hører om både moderne 
og gammel astronomi, ser billeder 
fra Hubble-rumteleskopet og hører 
om f.eks. sol- og måneformørkelser, 
meteorer og meteoritter og  
stjerners fødsel, liv og død.

Energimuseet 
Energimuseet er smukt placeret 
ved Tange Sø, hvis vandmasser 
stadig driver turbinerne rundt på 
Danmarks største vandkraftværk 
- Tangeværket. Museet formidler 
energiens historie og den grønne 
omstilling via udstillinger, som du 
finder i syv forskellige bygninger 
samt i parken og skoven, der for-
binder dem. Du kan blive klogere 
på elektricitetens fysik, teknik og 
historie med masser af mulighed  
for involvering og aktivitet f.eks.  
til lynshowet i Bohr-tårnet.  
På Energimuseet er der masser  
af plads til at lade af eller op.
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Vidste du, at… 
• På Naturhistorisk Museum kan  

du komme tæt på de danske 
ulve i udstoppet form. Men du 
kan også møde dem i virkelig-
heden i Skandinavisk Dyrepark 
og Ree Park Safari.  

• Klima og bæredygtighed er på 
programmet hos flere museer.  
På Energimuseet kan du lære  
om FN’s verdensmål nr. 7: 
”Bæredygtig energi” og nr. 12:  
”Ansvarligt forbrug og produk-
tion”. Hos Verdenskortet kan 
du blive klogere på alle FN’s 
17 verdensmål for bæredygtig 
udvikling. 
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Aarhus Domkirke
Domkirkens opførelse blev  
påbegyndt i 1100-tallet og selvom 
den blev restaureret i 1999, ses  
der stadig tegn helt tilbage til  
begyndelsen. Domkirken er intet 
mindre end 93 meter lang og er  
dermed Danmarks længste kirke. 
Det er muligt at booke en guidet  
tur rundt i kirken. 
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Fregatten Jylland
Få en maritim kulturoplevelse  
for hele familien på verdens  
længste træskib. Gå ombord på  
skibet og oplev historien skylle ind 
over dig, når guiderne fortæller 
gribende beretninger for både børn 
og voksne. De yngste kan udforske 
Fregatten Jyllands hemmeligheder 
og hjælpe skibsdrengen Karl med 
at finde sin forsvundne lommekniv. 
Prøv kræfter med det barske  
matrosliv og test om du har, hvad 
der skal til for at klare de fysiske  
opgaver, der ventede sømændene 
på Fregatten Jylland i 1800-tallet.

Mød Fregatten Jyllands hånd- 
værkere og hør om det autentiske 
håndværk, som er en vigtig del af 
skibets historie både før og nu.  
Oplev historien om kanonerne og 
hold dig for ørene, når de skydes af.

Gammel Estrup  
Danmarks Herregårdsmuseum
Gammel Estrup er en af Danmarks 
bedst bevarede renæssanceherre-
gårde. Herregården er i dag et  
museum indrettet med en perle-
række af smukke stuer, pragtfulde 
sale og værelser for både herskab 
og tjenestefolk.

Se hvor de mange tjenestefolk på 
herregården boede og arbejdede 
og besøg blandt andet herregårds- 
køkkenet, hvor der i ferier og til jul 
sælges kaffe og kage. Oplev også 
herskabets smukke stuer og  
pragtfulde sale i tre etager.
Udenfor kan du spadsere en tur 
i den smukke barokhave, der 
rummer orangerier og et væld af 
blomster, eller besøge det charme-
rende Skovarbejderhus, hvor du kan 
se, hvordan en arbejderfamilie på 
landet levede før i tiden.

1 32Det Grønne Museum
I Auning ligger Danmarks nationale 
museum for jagten, skoven, land-
bruget og maden. På Det Grønne 
Museum, er der plads og oplevelser 
for hele familien. Bliv klogere i  
udstillingerne om jagten, skoven, 
landbruget og maden og mød det 
levende museum med husdyr  
og frivillige, der formidler gamle 
håndværk. Oplev 6000 m2  
udstillinger og besøgsmagasiner 
indendørs, og en stor historisk  
køkkenhave, æbleplantage,  
legeplads og dyr under åben  
himmel. I alle ferier er der  
aktiviteter for børn og voksne.

Dyk ned i historien og mærk  
den mægtige følelse af at være  
en del af noget større. Besøg  
Aarhusregionens herregårde og 
slotte og mærk historiens vingesus, 
hvor adelsfamilier har haft deres 
gang. Oplev de imponerende  
domkirke-bygningsværker med  
historier langt tilbage i tiden og  
gå ombord på verdens længste 
træskib, nyd duften af tjære  
og sæt dig i kongens salon. 

HISTORISK 
STORHED

Rosenholm Slot
Rosenholm Slot står fuldt møbleret, 
som da den sidste baron og  
baronesse boede på slottet og  
forener fortidens og nutidens kultur 
som arrangør af spændende rund-
visninger, bryllupper, julemarkeder 
m.m. Slottet har åbent for guidede 
rundvisninger i skolernes sommer- 
ferie og ellers efter aftale.

KØN – Gender Museum Denmark
På KØN kan du lære af historien. 
KØN sætter fokus på kønskultur, 
kønsproblematikker, ligestilling, krop 
og seksualitet; historisk, aktuelt og 
i fremtiden. Museet har til huse i 
Aarhus’ gamle rådhus fra 1857.  
Besøg også museets café. 
Gratis for børn og unge under 18 år.

Viborg Domkirke
Viborg fik status som domkirkeby 
tilbage i år 1060, men selve kirke- 
bygningen, som den står i dag, er 
fra 1876. Krypten under kirken kan til 
gengæld spores langt tilbage i tiden 
og er bestemt et besøg værd. Kirken 
er lukket under kirkelige handlinger 
men er ellers tilgængelig for  
offentligheden. 

4 5

Vidste du, at…
• Der findes i alt 10 domkirker  

i Danmark og 2 af dem ligger  
i Aarhusregionen; Viborg  
Domkirke og Aarhus Domkirke.  
Viborg Domkirke er verdens  
største granitkirke og Aarhus 
Domkirke er Danmarks læng-
ste kirke med Danmarks  
største orgel.  

• Tilbage i 2016 skiftede Kvinde-
museet fokus fra kvinders liv og 
historie til et bredere fokus på 
køn, ligestilling og mangfoldig-
hed. I 2020 fik museet nyt navn. 
I dag hedder det KØN - Gender 
Museum Denmark.
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Der sker altid noget i Aarhusregionen. 
Uanset om du er til festivaler, koncerter 
med store navne eller ukendte  
kunstnere, har brug for noget at  
grine af eller vil give børnene en  
uforglemmelig oplevelse. I hjertet 
af Aarhus kan du altid kigge ind hos 
Nordens største musikhus, Musikhuset 
Aarhus, hvis du vil have en stærk  
liveoplevelse. Herunder også mange 
gratis oplevelser. Også rundt i resten  
af Aarhusregionen byder kultur-,  
musik-, og teaterhuse på oplevelser  
for store og små og for enhver smag. 

MUSIK,  
TEATER OG 
FÆLLESSKAB

Tinghallen
Tinghallen Kongres- & Musikhus 
er det største indendørs kultur- og 
spillested i  Viborg og et af de største 
i Danmark. 
Året rundt afholdes arrangementer 
lige fra intime foyerkoncerter til  
større ballet- og operaopsætninger.
I år åbner Viborgs nye landemærke 
Peak 12 Hotel ved siden af den nye 
Tinghallen. Ikke alene peaker hotel-
let i bybilledet. Det hæver sig også 
højt, når det gælder comfort  
og bæredygtighed. 
I Tinghallen kan du også spise på 
Café Down Under og nyde det  
hyggelige lounge-område med  
udsigt over bowlinghallerne eller 
spille i spillehallen. 

Aarhus Teater
Teater er liv, drama og blod. Tragedie 
og komik. Dyb eftertænksomhed og 
levende underholdning. En spejling 
af hverdagen – som den ser ud i 
dag, som den vil se ud i fremtiden, 
og som den så ud for mange år 
siden. Aarhus Teater er byens  
største teater med forestillinger  
seks aftener om ugen på fire  
forskellige scener.

Godsbanen
Godsbanen er et mangfoldigt og 
mulighedsrigt rum i en renoveret 
gammel godsbanegård og hjem-
sted for kultur i alle afskygninger. 
Både hvis du vil opleve eller skabe 
selv – alle er velkomne. Der er  
kunst- og fotografiudstillinger,  
teater, oplæsninger, tøjmarkeder, 
og du kan nyde en god middag  
eller en kop kaffe i Spiselauget.

Arena Randers
Arena Randers er Randers’ store 
kultur- og idrætscenter. Huset,  
der rummer en spritny og meget  
flot multiarena, flere haller,  
loungeområde samt møde- og  
konferencefaciliteter, danner  
ramme om massevis af koncerter, 
foredrag og sportsarrangementer. 

Randers teater
Randers Teater er byens stationære 
teater, hvor du kan opleve scene-
kunst af professionel og kunstnerisk 
udfordrende kvalitet. Både egen- 
producerede forestillinger og en lang 
række gæstespil fra både ind- og  
udland. Fra det brede til det smalle 
og for de store og de små.

Underværket 
Underværket er et særpræget  
handels- og kulturhus i Randers.  
Et omfattende integrations-,  
håndværker- og kulturprojekt,  
der kombinerer byfornyelse med  
kulturelle tilbud, undervisning og 
arbejdende værksteder. Her kan  
du bl.a. nyde foredrag, seminarer,  
teatre, koncerter.

Musikhuset Aarhus
Stof til eftertanke, ømme latter-
muskler, tårer i øjenkrogen eller 
gåsehud over hele kroppen.  
Det er, hvad du kan forvente, når  
du kommer til liveoplevelser  
i Musikhuset Aarhus.  

Musikhuset Aarhus er Nordens 
største musikhus. Husets syv sale 
og 11 scener danner hvert år ramme 
om flere end 1.500 arrangementer. I 
2021 byder det omfattende program 
på store stjerner, de bedste danske 
komikere, storslåede filmkoncerter 
og berusende musicals. Musikhuset 
Aarhus har mange gratis arrange-
menter med masser af koncerter. 
Hver weekend året rundt er der 
koncerter på Caféscenen, og i løbet 
af sommeren rykker koncerterne 
udendørs, når vejret tillader det. 
Sommeren byder også på den  
traditionelle Aarhus Jazz Festival, 
hvor Musikhuset virkelig swinger. 
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Jysk Musikteater
Helt inde i centrum af Silkeborg,  
beliggende på den tidligere  
Papirfabrik og med den flotte udsigt 
til Hjejlen og Gudenåen, ligger Jysk 
Musikteater. Her kan du opleve  
masser af fortryllende teatershows, 
koncerter, comedy og andre  
spændende arrangementer  
– store som små.

20 km 42
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Værket
Værket er Randers’ musik- og  
teaterhus. Byens gamle elværk  
danner i dag en fin ramme om alt 
fra shows, koncerter og ballet til  
opera, skuespil og comedy for et  
publikum i alle aldre. Med til musik- 
og teaterhuset hører også aktiviteter 
på spillestedet Turbinen. 
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Eventkalender
Se årets største  
begivenheder
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I Aarhusregionen finder du masser  
af lækre lokale smagsoplevelser. Små 
gårdbutikker, producenter af saft og 
frugtvin, lokale bryggerier og kaffe-
risterier er blot nogle af det, du kan 
besøge - og så bærer området titlen 
som Europæisk Gastronomi Region! 
Smag, passion og bæredygtighed 
er nøgleord, og flere steder kan du 
komme helt tæt på produktionen  
og menneskerne bag.

SMAGS- 
OPLEVELSER

Restaurant Domestic 
I hjertet af Aarhus ligger Michelin- 
restauranten, Restaurant Domestic,  
i uformelle og hjemlige rammer. 
Domestic bruges 100 procent lokale 
råvarer, der kommer fra små lokale 
leverandører og dermed skaber en 
så bæredygtig rejse som muligt  
fra ”jord til bord”.  
Du vil derfor ikke finde ingredienser 
som citron, vanilje, chokolade og 
peber i menuen, men velsmagende 
hjemmelavet mad tilberedt med 
omtanke for miljøet krydret med et 
højt gastronomisk niveau, gamle 
fermenteringsprocesser og det 
grundige kokkehåndværk. 

Gastromé 
Den anerkendte Michelin- 
restaurant Gastromé er en intim 
og hyggelig aftenrestaurant med 
plads til 40 gæster. Du finder 
restauranten i Latinerkvarteret i en 
af Aarhus’ ældste gader, omgivet 
af byens brosten og baggårde. På 
Gastromé er atmosfæren nordisk, 
maden moderne og med brug af 
lokale råvarer, vinen fra hele verden 
og servicen afslappet og nede på 
jorden. Gastromé åbnede i 2014 og 
blev allerede i 2015 belønnet med 
én stjerne i Michelinguiden.  

Cold Hand Winery
Ved Randers ligger vineriet Cold 
Hand Winery. Her er rendyrket 
æblepassion blevet til et sandt 
frugtvinseventyr. Vineriet producerer 
æblevin, kirsebærvin, pærevin og 
andre frugt- og bærvine i verdens-
klasse. Vinene serveres på landets 
toprestauranter og belønnes hvert 
år med medaljer. Cold Hand Winery 
tager imod gæster i gårdbutikken 
og til vinsmagninger, hvor smag og 
fortælling går hånd i hånd. For den 
ekstra oplevelseslystne gæst er det 
muligt at overnatte og opleve  
vineriets vine under aftensolen.

Madens Hus
I Madens Hus på Det Grønne  
Museum ved Auning på Djursland, 
kan du komme med på en mad- 
historisk rejse og lave mad i auten- 
tiske køkkener fra 1600-tallets ildsted 
til 1960’ernes blomstrede køkken. 
I Madens Hus er der året igennem 
aktiviteter for familier og grupper. 
Når der ikke er arrangementer, er 
køkkenerne åbne for publikum.

Bryggerier
Danmark er øllets land og i  
Aarhusregionen finder du mindst  
et lokalt bryggeri i alle de større byer. 
Nord for Ebeltoft kan du nyde de gyldne 
dråber på det lille familieejede Ebeltoft 
Gårdbryggeri. Er du til guidede ture,  
så inviterer Viborg Museum på guidede 
ture i bryggerbyen Viborgs farverige 
historie med afsluttende ølsmagning  
på Viborg Bryghus. 

Restaurant Moment
Som nabo til den bæredygtige 
landsby Friland ligger Restaurant 
Moment, som med en helt specifik 
tilgang til råvarerne forsøger at  
give hver gæst den største smags-
oplevelse, der kan opnås på 
baggrund af friske og bæredygtigt 
producerede grøntsager og urter. 
Restaurant Moment blevet  
optaget i White Guide og White 
Guide Nordic et år efter åbning og 
er optaget i Michelinguiden med 
udmærkelsen Bib Gourmand samt 
Michelinguidens nye bæredygtig-
hedspris ’Den grønne kløver’.

Meny Rønde 
Hos Meny i Rønde kan du købe  
topkvalitetskød fra kvæg. Der har 
græsset i Nationalpark Mols Bjerge. 
Dyrene plejer naturen i National- 
parken samtidig med, at de spiser 
græs, urter, buske og træfrugter.  
Det giver det velsmagende og  
karakteristiske kød. Butikken har  
et stort udvalg af lokale fødevarer 
fra Djursland.
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Vin & cider
Hos HORN CIDER i Låsby produceres 
håndlavet nordisk frugtvin og cider lavet 
på gamle danske æblesorter. Her kan 
du komme til rundvisning og smagning 
i det lille æble-vineri. Hos Hylkegaard 
ved Grenaa produceres hvidvin fra egen 
vinmark. I gårdbutikken kan du købe 
gårdens egne produkter samt mange 
særligt udvalgte specialprodukter.
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Gårdbutikker
Djursland er rig på gårdbutikker,  
der byder på alt fra friskplukkede  
jordbær, sprøde grøntsager og nye  
kartofler til hjemmebrygget hindbær-
brus og kvalitetskød. Prøv blandt andet 
Høbjerg Gartneri & Gårdbutik, Øer 
Gårdbutik og gårdbutikken på Møllerup 
Gods. Men også i Skanderborg er den 
hyggelige gårdbutik, Butik Sofi, et  
besøg værd ligesom den økologiske 
gård, Gothenborg i Them ved Silkeborg, 
har en velassorteret gårdbutik.

Smag på Aarhusregionen
Find restauranter  
og lokale fødevarer
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Er du typen, der altid render rundt 
med sorte fingre, fordi du bare ikke 
kan lade være at rode med gamle 
maskiner? Eller er du til fart og stort 
maskineri? I Aarhusregionen kan  
du opleve klassiske biler, jernbaner, 
350 forskellige motorer, modeltog  
på imponerende baneanlæg og 
meget mere inden for motorernes  
og maskinernes fascinerende verden.

MUSEER FOR BØRN
Tag børnene med på museum og lad dem selv være aktive. Kunstmuseerne i Aarhusregionen  

har værksteder, hvor børnene kan prøve kræfter med nogle af kunstens arbejdsmetoder og teknikker. 
 Og de historiske museer gør historien levende med legende aktiviteter.  

Herunder kan du se et udpluk af museumsoplevelser for børn. Mange museer har åbent året rundt,  
men særligt i skoleferier er der ekstra fokus på at give de mindste en uforglemmelig oplevelse.

Fregatten Jylland
Tag på sporjagt og hjælp skibsdrengen 
Karl med at finde ud af, hvem der har 
stjålet hans lommekniv. Aktiviteten  
tager jer rundt på hele skibet og giver  
et indblik i de forskellige personer, der 
har været med ombord. Prøv også  
den maritime legeplads med sjove,  
udfordrende sømandsaktiviteter. 

Gammel Estrup
Gammel Estrup byder velkommen til en 
sjov historisk oplevelse for hele familien. 
I skoleferier og op til jul er der særlige 
aktiviteter for børn, som kan prøve kræf-
ter med forskellige sider af herregårds- 
livet. Herregårdskøkkenet er åbent, og  
I kan se og smage husjomfruens mad.
 

Det Grønne Museum
Oplev jagten, skoven, landbruget og  
madens historie og kom helt tæt på 
køer, grise, geder, får og høns. I skole- 
ferier er programmet pakket med 
spændende aktiviteter som at skyde 
med bue, lave skeer af horn, save med 
tomandssav, lege på legepladserne og 
se de store, gamle skov- og landbrugs-
maskiner. 

Museum Østjylland i Grenaa
Museet har aktiviteter for hele familien  
– året rundt. Mens mor og far går på  
opdagelse, kan du følge med Hugo rundt 
i udstillingen, klæde dig ud, udgrave  
en køkkenmødding, samle et skelet i 
jættestuen og meget mere. I skoleferier 
er der masser af sjove, spændende og 
lærerige aktiviteter for børn.  

Museum Jorn 
Museet har særligt fokus på børne- 
familier, og alle aktiviteter gør, at børn 
og voksne kan opleve kunsten på en 
aktiv måde. Med inspiration fra Asger 
Jorns idéer om fantasi, fællesskab og 
kreativitet har museet timevis af kreativ 
underholdning, hvor børn og voksne kan 
fordybe sig og skabe noget sammen. 

ARoS – ARoS Studio 
I ARoS Studio er der workshops  
med skiftende temaer og kreative ud-
fordringer for hele familien. På museets 
niveau 3 tages der udgangspunkt i en 
aktuel særudstilling eller i museets faste 
samling af kunst. De kreative aktiviteter 
i ARoS Studio er tilrettelagt, så der er 
noget for alle.  

Den Gamle By 
Tag familien med på en spændende  
og sjov tidsrejse i Den Gamle By og  
oplev, hvordan børn og unge legede  
og arbejdede i gamle tider. Besøg lege-
tøjsmuseet, snak med aktørerne og leg 
med stylter, luftgynger og karruseller på 
festpladsen. I skoleferier og højtider er 
der altid ekstra aktiviteter.  

Moesgaard Museum 
Moesgaard Museum er for gæster i alle 
aldre. Museets rammer skaber samvær 
og oplevelser på tværs af generationer 
gennem dramatiske og interaktive 
udstillinger i verdensklasse. Sammen 
bliver I klogere på fortidens og nutidens 
mennesker og I går hjem med en unik, 
minderig familieoplevelse i bagagen. 

Randers Kunstmuseum – FarveLAB
FarveLAB er et krydsfelt mellem kunst 
og naturvidenskab, der vil vide, hvor-
dan farver skabes, hvorfor mennesker 
oplever farver, som de gør og hvordan 
verden ville se ud, hvis der ikke fandtes 
farver? Kunstmuseet giver det yngre 
publikum og deres familier mulighed  
for at undersøge og eksperimentere.  

Naturhistorisk Museum Aarhus
I skoleferier finder I aktiviteter, som på 
finurlig og faglig vis gør jer klogere på 
klodens mylder af liv. Gå på skattejagt, 
som sender familien på opdagelse 
blandt museets pelsede og skællede 
skabninger. I udvalgte weekender 
dukker VidensSkabet op og undersøger 
spændende ting sammen med jer.
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Gubsø Garage 
Oplev en af Europas flotteste  
samlinger af classic cars i oplevel-
ses-, event- og konferencecenteret 
Gubsø Garage. Se legendariske 
køretøjer som Bugatti, Porsche og 
Benz fremstilet fra 1914 og frem, 
og få de sjove historier om bilernes 
dramatiske historier på deres vej fra 
forrige århundredes gader og racer-
baner til garagen i Søhøjandet.  
Om du har benzin i blodet, eller 
du og familien er på udkig efter 
oplevelser med waow-effekt, så er 
Gubsø Garage et besøg værd.

Djurslands Jernbanemuseum
Det lille, nostalgiske museum ligger 
i den gamle remise i Ryomgård. 
Her udstilles lokomotiver, vogne og 
materiel fra en tid, hvor jernbanerne 
havde stor indflydelse på samfunds-
udviklingen. Museet fokuserer  
på banerne på Djursland, hvor 
Ryomgård har været et knudepunkt 
for de fire lokale baner.

Dansk Motorsamling
Se en samling af historiske
maskiner med 350 forskellige
motorer i international klasse. 
De fleste af maskinerne er  
restaurerede og hovedparten kan 
fremvises i drift. BUKH-udstilling  
er med blandt andet traktorer  
og motorer.

FDM Jyllandsringen 
FDM Jyllandsringen er Danmarks 
største racerbane. Fem gange om 
året afholder FDM Jyllandsringen 
racerløb, hvor Danmarks bedste 
klasser er repræsenteret.  
Blandt andet kan du i weekenden 
den 26.-27 maj opleve et godt  
gammeldags racerløb med de  
historiske klasser ved Danish  
Masters Racing Festival 2021.Modelbane Europa

Oplev modeltogets verden, når den 
er bedst. Du kan både se et dansk og 
et tysk baneanlæg, og du kan selv 
starte de enkelte tog med et tryk  
på en knap. Børnene kan prøve at 
bygge en togbane eller køre med tog 
på en af de mindre baner i caféen og 
nyde den unikke Svellekage. 
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VETERAN- 
BILER, TOG  
OG MOTORER

Veteranbanen Bryrup Vrads
Tag med på en smuk fem kilometer 
tur med veterantoget på et stykke 
af den nedlagte Horsens-Silkeborg 
jernbanestrækning. Det er en  
naturskøn køretur, som med rette 
kaldes ”Danmarks Smukkeste  
Jernbane”. En tur med jernbanen  
er en oplevelse for både børn og 
voksne. Veteranbanen gør holdt  
ved restaurant Vrads Station, hvor  
der kan købes forfriskninger.
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Museer for børn
Læs om aktiviteter  
for børn



VIDSTE DU, AT...

Stendyssen ved Stenvad på  
Norddjursland var motiv på  
50 kronesedlen fra 1956-70.
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... Danmarks bedst bevarede moselig, Grauballemanden, for 10 år siden fik personnummeret 
000000-0000, da han blev indlagt på Aarhus Universitetshospital i forbindelse med en CT-scanning? 

Eller at nogle af gangene i Mønsted Kalkgruber er lige så store som domkirker, mens andre gange 
er så små, at en voksen mand ikke kan gå oprejst? Rundt i Aarhusregionen gemmer sig sjove og 

forunderlige historier. Nogle af dem får du lige her. Andre kan du få,  
når du besøger vores attraktioner og seværdigheder. 

Agri Bavnehøj er Danmarks midtpunkt, hvis man fraregner Bornholm. 
Siden 1800-tallet har højen været brugt som udgangspunkt for  
landmålinger og landkort.

BRUG QR-KODE
Hvad er en QR-kode, og hvordan bruger jeg den? 
En QR-kode er en stregkode, som er yderst hurtig og  
nem at aflæse med din smartphone. Ved at scanne en  
QR-kode på din telefon, får du vist den pågældende  
hjemmeside, som QR-koden gerne vil vise dig. Det er  
derfor nødvendigt, at du har adgang til internettet,  
når du scanner en QR-kode.

iPhone, OnePlus og Samsung 
1. Åbn app’en ’kamera’. 

2. Sørg for at det er kameraet på bagsiden af telefonen, 
der er slået til. 

3. Hold nu din telefon så QR-koden vises på telefon- 
skærmen via kameraet. Så snart koden er scannet,  
dukker en notifikation op øverst på skærmen.  
Klik på notifikationen for at se informationen. 

(På en Samsung-telefon skal du muligvis klikke på  
møtrik-ikonet i venstre hjørne af kameraet og slå  
”Scan QR-koder” til).

Huawei 
1. Når din telefon er låst op, stryger du din finger ned  

fra midten af startskærmen. 

2. Her dukker et søgefelt op øverst på skærmen og du skal 
trykke på det lille, firkantede logo til højre i søgefeltet. 

3. Hold telefonen foran QR-koden, så koden er rammet 
ind i den firkantede boks på skærmen. Herefter scannes 
koden og en hjemmeside med information dukker op.

Har du problemer med at scanne QR-koder med din telefon 
så google ”QR-koder” + din telefons mærke. F.eks. ”QR- 
koder Samsung”. Ved ældre telefoner kan det være  
nødvendigt at installere en ”QR-scanner”-app. 
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Danmarks højeste punkt er  
Møllehøj på 170,86 meter i 
Ejer Bjerge ved Skanderborg.

Det dybeste sted i Silkeborg- 
søerne er på ca. 17 meter, gennem-

snitsdybden er 7,8 meter. 

I Aarhus bruges vikinger som  
symbol til fodgængere i 17 lyskryds.

Tollundmanden manglede sin ene 
storetå i mere end 50 år, fordi en 
konservator havde skåret den af  
og gemt den som ’souvenir’.

Finder du en sten med 
hul i ved Sletterhage fyr 

kan den byttes til en  
slikkepind i iskiosken.

Tag picnickurven med 
ud til Fornæs Fyr ved 
Grenaa. Herfra kan du 

se Nordeuropas største 
Havmøllepark  

ved Anholt.

2000 frivillige i fællesskabet ’ReThinkers’ er året rundt  
på gaden i Aarhus, klar til at tage imod gæster og  
give gode råd. 

Viborg var engang for mange år siden Danmarks hoved-
stad og frem til enevælden blev indført i 1660 blev alle 
danske konger hyldet ved landstinget i Viborg. 

Anholt ligger midt ude i Kattegat. Det er Danmarks mest 
isolerede øsamfund med kun omkring 150 beboere.  
På øen ligger Nordeuropas største ørken.

Se & Oplev
Se flere gode oplevelser



AARHUS

VIBORG

RANDERS

ANHOLT

GRENAA

SILKEBORG

SKANDERBORG

EBELTOFT

Enestående naturområder     2726      Enestående naturområder

Hjarbæk Fjord
Hjarbæk Fjord er den inderste del af Limfjorden. Hjarbæk Fjord er 
udpeget som vildtreservat. Her kan du være heldig at se oddere, 
fiskehejrer, isfugle, flagermus og sæler.

Dollerup Bakker og Hald Sø
Dollerup Bakker er et naturområde ved Dollerup, syd for Viborg. 
Bakkerne ligger ved Hald Sø, der er en af landets dybeste søer. 
Dollerup Bakker liger på kanten af israndslinien, der skiller det 
flade Vestjylland fra det kuperede Østjylland. Der er derfor store 
højdeforskelle i området. 

Gudenåen
Gudenåen er ca. 160 km og det nærmeste vi i Danmark kommer 
en ”rigtig” flod. Åen udspringer i Tinnet Krat nordvest for Tørring 
og har sit udløb i Randers Fjord.

Naturnationalpark Fussingø & Læsten Bakker
Fussingø & Læsten Bakker blev i 2020 udpeget til at være  
Naturnationalpark. Skovene består af Indskovene og Udskovene  
i et meget bakket terræn. I tilknytning til Fussingø Skov ligger  
Fussingø Slot. Læsten Bakker, der er en del af nationalparken,  
er et stærkt kuperet, lyng- og kratbevokset område. 

Naturpark Randers Fjord
Naturpark Randers Fjord er blandt Danmarks største naturparker. 
Her møder ferskvandet fra Gudenåen saltvandet i Kattegat. Fra 
Randers centrum til udløbet i Kattegat byder fjordens ’blå bånd’ 
på den smukkeste natur med blomstrende strandenge, store  
rørskove, lavvandede vader og flotte udsigtspunkter. 

Ørkenen 
Midt ude i Kattegat ligger Anholt. Anholt er Danmarks mest  
isolerede ø med spektakulære naturoplevelser, en befriende 
stilhed, Nordeuropas største ørken og muligheden for at opleve 
stjernerne på nattehimlen uden forstyrrende, kunstigt lys.

Kolindsund
Midt på Djursland ligger Kolindsund, som indtil 1874 var den 
største sø i Jylland. I dag løber kanalerne i Kolindsund fra Kolind til 
Grenaa, og det omkringliggende naturområde er fyldt med smuk 
natur og et rigt fugleliv.

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalpark Mols Bjerge fortæller historien om, hvordan det 
danske landskab blev skabt tilbage i istiden. I det mest fuldendte 
istidslandskab i Nationalpark Mols Bjerge kan du gå eller cykle 
kilometervis af ture i istidslandskabet med bjergtagende  
panoramaudsigter og dybe dødsishuller.

Søhøjlandet
Området, der i folkemunde kaldes Søhøjlandet, ligger  
hovedsageligt mellem Skanderborg og Silkeborg. Søhøjlandet  
er det højest liggende område i Danmark og det område, der  
har den største tæthed af søer. Gudenåen slynger sig gennem 
Søhøjlandet, som også er hjemsted for flere af Danmarks højeste 
bjerge, herunder Møllehøj og Himmelbjerget. 

Marselisborgskovene
Syd for Aarhus ligger Marselisborgskovene. Et skovbælte på  
ca. 7 kilometer, som strækker sig langs kysten fra sydenden af  
Aarhus til Moesgård Strand. I skovene finder du blandt andet  
Marselisborg Slot, Marselisborg Dyrehave, Den uendelige bro  
og Moesgaard Museum. 

Helgenæs 
Halvøen Helgenæs ligger syd for Mols Bjerge. Helgenæs er knap  
8 km lang fra Dragsmur til Sletterhage og 4,5 km bred. Turen 
rundt langs kysten er på ca. 25 km. Trods halvøen er meget lille, 
rummer den meget forskelligt natur fra stejle kystskrænter til  
lave strandenge, små bakker og lune lavninger, vide udsigter  
og hyggelige landsbyer.
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ENESTÅENDE NATUROMRÅDER
Landskabet i Aarhusregionen er meget varieret med dramatiske klinter,  
langstrakte heder, høje bjerge, dybe dale, endeløse strande, kæmpe  
skove og mange søer.

MARSELISBORG- 
SKOVENE
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Ud i naturen
Se gode udflugtssteder



Agri Bavnehøj
Agri Bavnehøj er med sine 137 m.o.h. 
det højeste punkt i Mols Bjerge. Her 
kan du nyde den storslåede udsigt 
ud over Mols Bjerge. I gammel tid 
tændtes et bål på højen, når fjenden 
kom. Senere blev højen centrum for 
målinger til landkort. På toppen af 
Agri Bavnehøj er der er anbragt en 
sigteskive med afstande og navne  
til markante punkter i landskabet.
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Høj Stene
I Vejerslev Skov ved Gudenåen står 
2-4 meter høje sten på række.  
15 rælingsten og én stor stævnsten 
danner til sammen formen på et 
skib. Høj Stene er et af Nordeuropas 
største gravmonumenter fra jern- 
alderen. Den 80 meter lange skibs-
sætning var i mange år næsten 
glemt. Nu har arkæologer fra  
Moesgaard Museum genfundet 
gravmonumentet, og rekonstrueret  
den imponerende skibssætning.

Kalø Slotsruin 
For enden af den længste middel- 
aldervej i Danmark, og kun 2 km  
fra Rønde ligger Kalø Slotsruin.  
En gammel borg, der blev anlagt  
på en øde ø i Kalø. Ruinen er i dag  
et yndet besøgssted for både lokale  
og turister. Via en indvendig trappe i 
tårnet kan du komme op på toppen 
af slotsruinen og nyde udsigten over 
Mols Bjerge. På parkeringspladsen 
ved ruinen er der toiletter og iskiosk. 
I app’en ’Kalø Slotsruin’ kan du  
opleve en historisk rekonstruktion  
af Kalø Slot i 3D.

Sindbjerg Stoubjerg
Sindbjerg og Stoubjerg er et smukt 
naturområde med to lyngdækkede 
toppe beliggende i hedeområdet 
sydøst for Silkeborg. Sindbjerg er 103 
meter højt, og Stoubjerg er 99 meter 
højt. Fra toppene er der en vidtstrakt  
udsigt over rækken af søer fra  
Silkeborg til Himmelbjerget. 

STORE NATUR- 
OPLEVELSER

1
2

5 6

Vorup Enge
På sydsiden af Gudenåen nær  
Randers bymidte ligger Vorup Enge - 
et stort vådområde på ca. 120 hektar 
med én stor åben sø, flere afgræssede 
enge og små skove. Vorup Enge 
indbyder med sin smukke natur, 
fugletårne og pavillon til en hyggelig 
naturoplevelse for både store og små. 
Og besøgende kan nyde området fra 
naturstier, gangstier og cykelstier. Sletterhage fyr 

På Djurslands sydligste punkt  
på halvøen Helgenæs ligger  
Sletterhage Fyr. I farvandet ud fra 
fyret kan du opleve en livlig trafik, 
når store container- og krydstogt-
skibe sejler tæt på land under deres 
ruter til og fra Aarhus. Fra juni til 
august har du mulighed for at nyde 
udsigten fra toppen af fyret. 

Karlby og Sangstrup kalkklinter
Karlby- og Sangstrup Klinter er to  
i alt 5 kilometer lange og op til 17 
meter høje kalk-klinter beliggende 
nord for Grenaa. Der er rigtig mange 
fossiler i kalken ved Karlby og  
Sangstrup Klinter, hvor du blandt  
andet kan finde forstenede  
søpindsvin, sømus og søstjerner.
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Himmelbjerget
Et af de mest besøgte udflugtsmål 
i Danmark ligger midt inde i de 
søhøjlandske skove. Himmelbjerget, 
der trækker sig 147 meter op over 
havets overflade, er Danmarks femte 
højeste punkt. Flere hundrede  
tusinder besøgende kommer hvert 
år kørende, sejlende, cyklende 
eller vandrende til bjerget. I sommer-
perioden sejler Rutebådene jævnligt 
fra Silkeborg og Ry til bunden af  
Himmelbjerget. Herfra er der en  
ca. 1200 m. smuk vandretur i  
lyngbakkerne til Himmelbjergets 
top. Du kan også køre i bil til  
Himmelbjerg-pladsen, der ligger 
næsten på toppen af Himmelbjerget. 
På Himmelbjergpladsen er der  
hotel og restaurant, isboder, 
souvenirbutikker, legeplads, toiletter 
og parkeringspladser.  

Øverst på Himmelbjerget står  
Himmelbjergtårnet. Fra det 25  
meter høje tårn har du en helt  
fantastisk udsigt over søer og skove  
i Søhøjlandet. Tårnet er rejst som 
minde over kong Frederik d. 7,  
der d. 5. juni 1849 gav det danske  
folk dets frie forfatning. 
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Hald Ruin
På en lille halvø i Hald Sø midt i 
de smukke Dollerup Bakker syd 
for Viborg ligger et meget besøgt 
udflugtsmål, borgruinen Hald Ruin. 
Hald Ruin er resterne af det middel-
alderlige "Tredie Hald". Tredje Hald 
er én af De Fem Hald’er, der består 
af tre voldsteder og to herregårds-
pladser, der blev opført i 1528 af den 
sidste katolske biskop, Jørgen Friis.
Ved Hald Ruin er det runde borgtårn 
med fangekælder genopført, og 
stedet indbyder til ophold og leg.  
Fra tårnet kan du nyde den skønne 
udsigt over Hald Sø og Dollerup 
Bakker.

Ingen steder i Danmark møder  
du så forskellige landskaber, som  
i Aarhus-regionen. Det enestående 
istidslandskab 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 
varierede landskab med søer, åer, 
skove, bakker og smukke udsigts- 
punkter. Rundt i Aarhusregionen  
kan du i det tidlige efterår nyde  
den blomstrende hedelyng. 
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Karpenhøj Naturcenter
På Karpenhøj Naturcenter kan  
du opleve alle facetter af natur-  
og friluftsliv. Stedet tilbyder alt fra 
udlejning af mountainbikes og  
havkajakker til guidede vandreture, 
snitteworkshops og bålmads- 
arrangementer. Du kan overnatte  
i shelters eller lækre tipier og  
nyde et vildmarksbad. 

Fjordcentret i Naturpark 
Randers Fjord
I Fjordcenteret kan du få en aktiv 
dag sammen med din familie. Tag 
på kanotur, gå en tur i et par waders, 
dyst med vandraketter, lej en motor-
jolle, lav mad på bål, bliv udfordret på 
legepladsen og besøg udstillingen 
og de mange aktivitetsmuligheder, 
der også er indendørs.

Outdoor365
Outdoor365 tilbyder udendørs  
oplevelser for hele familien og team-
udvikling for venner eller kollegaer. 
365 dage om året kan du prøve  
kræfter med reb- og træklatring, 
Stand Up Paddling, kano, kajak, 
svævebane, mad over bål og meget 
mere. Outdoor365 står også bag 
Danmarks største friluftsfestival,  
Outdoorfestivalen, der hvert år i  
pinsen afholdes i og omkring Ry.

Golf     31

20 km

Naturen i Aarhusregionen kan noget 
helt særligt. Med lange kyststræk-
ninger, dybe søer og tætte skove er 
der naturskønne oplevelser for alle 
aldre hele året rundt. Naturen er altid 
åben og giver et velfortjent pusterum 
fra dagligdagens gøremål. Oplev  
naturen fra havkajak og kano eller  
lad andre stå for sejladsen.  
Tag på sheltertur, hvor maden laves 
over bål, eller lær mere om dyre- og 
plantelivet i området. Her får du  
forslag til hvem, der kan give dig  
de bedste oplevelser i naturen.

AKTIVITETER  
I NATUREN

Fuglsang Rideture
På Fuglsang kan du komme på ride-
ture på rolige islandske heste i det 
naturskønne Søhøjland. Børn under 
syv år kan komme med på trækketur 
i skoven. Du vil altid være ledsaget  
af en guide på turene, der foregår  
i små grupper. Udover de kortere 
rideture er længere dagsture for 
øvede ryttere også muligt.

Hjejlen
Hjejlen er verdens ældste originale 
kulfyrede hjuldamper i drift.  
Sommeren igennem sejler den samt  
andre turbåde i Hjejle-flåden dagligt 
fra Silkeborg til Himmelbjerget og 
videre til den lille stationsby Laven.
 
Der er minder i sigte og oplevelser 
for store og små, når de otte unikke 
Hjejlebåde lægger fra kaj i Silkeborg 
og Ry og begiver sig ud på tursej-
lads i Søhøjlandets mageløse natur.
 
Uanset om man sejler fra  
Silkeborg eller Ry er kursen sat  
mod Himmelbjerget, men  
undervejs passeres selskabets små 
anløbsbroer, som er placeret midt  
i alt det grønne som indgange  
til naturområder, spisesteder  
og attraktioner.

Aktiv i og ved vandet
Du har rig mulighed for at være 
aktiv i, på eller ved vandet, når du 
er i Aarhusregionen. Langs kysten 
kan du tage en svømmetur, en tur 
i havkajak eller prøve kræfter med 
windsurfing, kitesurfing eller Stand 
Up Paddling. Inde i landet kan du 
tage en dukkert i en af de mange 
smukke badesøer eller tage kanoen 
eller kajakken på tur på Danmarks 
længste, gudesmukke å. Og det 
gode fiskevand finder du både i  
det salte og det ferske vand ved 
kysten, søerne, fjordene og i  
de mange å-løb. 

GOLF

Lübker Golf & Spa Resort 
Spil golf på en mesterskabsbane. 
Lübker Golf Course er en blændende 
27-hullers mesterskabsbane, der  
ligger blandt de bedste golfbaner  
i Nordeuropa. Banen er designet  
af den amerikanske golfbane- 
arkitekt, Robert Trent Jones II,  
og de tre 9-huls-sløjfer danner til 
sammen ideelle rammer for et  
suverænt golfspil, der vil bjergtage  
og udfordre. Du vil opleve kuperede 
naturområder, skovsøer, sjældne 
blomsterarter og en vild natur i  
konstant flor, hvilket smitter af på 
spillet. Der er mulighed for at leje  
en lækker feriebolig på resortet.

Silkeborg Ry Golfklub
Ved Ry finder du én af Østjyllands 
bedste og mest spændende 
golfbaner. De 18 huller er smukt 
placeret med en storslået udsigt 
over det kuperede terræn på  
Kildebjerg. Banen har høstet stor 
anerkendelse både hos den  
almindelige golfspiller og de  
professionelle spillere på  
Challenge-Touren.
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Grenaa Marina
Grenaa Marina er en af de mest 
idylliske og centralt placerede havne 
i Danmark med god plads til både 
fastliggere og gæster. Her er grill-
pladser, supermarked, restauranter, 
isboder og en velbesøgt maritim 
naturlegeplads. Lige ved marinaen 
ligger Kattegatcenteret. 
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AARHUS

RANDERS

GRENAA

EBELTOFT

Alle Aarhusregionens strande og havne kan ses på tag-ud-kortet. 

Udbyhøj Lystbådehavn  
og Udbyhøj Strand 
Naturskønt ved Randers Fjord  
ligger Udbyhøj. Udbyhøj Strand er  
en familievenlig strand med fint 
sand og lavt vand. I 2019 blev  
stranden kåret til at have Danmarks 
reneste badevand. Ved siden af  
straden ligger Udbyhøj Lystbåde-
havn. Her er der mulighed for at 
leje SUP boards og kajakker, spise 
en frokost eller en is hos Havfruen, 
overnatte i de flydende shelters eller 
lægge til med sin båd. Danmarks  
eneste kabeltrækfærge. Udbyhøj  
Kabelfærge fragter gæster fra  
Udbyhøj Nord til Syd. 

Mellerup-Voer Færgeoverfart
Inde i Randers Fjord mellem Mellerup 
og Voer sejler Danmarks mindste 
bilfærge, M/F Ragna. Det tager kun 
4 minutter at krydse de 470 meter 
over fjorden. Færgen sejler fra 1. marts 
til 22. december - dog afhængigt af 
vejret. Fra maj til september har M/F 
Ragna også to ugentlige afgange 
(onsdag og lørdag) til Kanaløen, der 
ligger lige nord for færgeoverfarten. 

1

1
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2 Randers Havn og  
Randers Lystbådehavn  
For enden af Randers Fjord ligger 
Randers Havn. Ved Havneområdet 
er der parkourbane og Street Food 
og få minutters gang til Randers 
midtby og Randers Lystbådehavn, 
hvor der altid er liv på badebroerne 
og på Restaurant Sejlklubben.
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Fjellerup Strand 
Fjellerup Strand er en af Djurslands 
mest børnevenlige strande med  
lav vanddybde. Her er brede 
sandklitter og fin sandbund samt 
badebro. Midt på stranden ligger 
Blå flag stationen som huser et stort 
rørebassin med fisk og krabber. 
Derudover er det muligt at låne net 
og spande til fangst af smådyr i  
havet. Stranden er også godt  
besøgt af surfere i god afstand  
til de badende gæster. 
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Et 360 kilometer blåt bånd af kyst og 
skønne strande indrammer Aarhus-
regionen fra øst - fra Mariager Fjord i 
Nord til Nordsminde i Syd. Her finder 
du mange børnevenlige strande med 
blødt hvidt sand, masser af plads 
og lavt vand. Og kommer du sejlende 
til Aarhusregionen, kan du komme i 
havn mange steder. De mange små 
lystbådehavne langs kysten er fyldt 
med charme og hygge. 

STRANDE OG 
HAVNEMILJØER

Grenaa Strand 
Grenaa Strand ligger syd for Grenaa 
Havn og strækker sig ca. 6 km.  
Stranden nærmest havnen ligger 
med sommerhuse i klitten og er  
meget børnevenlig med lav vand-
dybde og det fineste sand.  
Sommeren igennem kan man  
bruge beachvolleybanen og deltage 
i de mange aktiviteter, som Grenaa 
Naturskole udbyder. Længere nede 
ad stranden, ved Dronningens  
Ferieby, kan kørestolsbrugere  
køre helt ud i vandet og bade via  
en badebro. Der er livreddere på 
stranden fra uge 25 til 32.

7

Bønnerup Havn og Strand
I Bønnerup Havn er der masser  
af liv og aktivitet. Her er caféer, 
restauranter og butikker samt 
grillpladser til fri afbenyttelse. Ved 
siden af havnen ligger Bønnerup 
Strand. En bred sandstrand med lav 
vanddybde, der er meget populær 
blandt børnefamilier, kajakroere  
og øvede kite- og windsurfere. 
På Bønnerup Havn har Kyst- og 
Fjordcentret en sommer pop-up 
base med akvarier, rørebassiner og 
levende formidling. Her kan børn  
og voksne være med til at fange 
krabber og rejer samt se på nogle  
af de mange fisk, som findes lige 
uden for molen.

5

Boeslum Strand 
Boeslum Strand i Ebeltoft Vig er  
meget populær blandt lokale og 
turister året rundt. Stranden har 
en bred græs- og blomsterdækket 
strandeng, en fin hvid sandstrand 
og fint klart vand, der ret hurtigt 
bliver dybt. Der er en grusvej langs 
hele stranden og masser af plads til 
at parkere. I vinterhalvåret er det en 
hyppigt anvendt vandretursstrand, 
når blæsten rusker og giver høje 
bølger. Her er det drageflyvning 
og ravjagt, som er de foretrukne 
aktiviteter.

8
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Skudehavnen 
Skudehavnen i Ebeltoft er den  
eneste vestvendte havn på øst-
kysten af Jylland, hvilket giver de 
allerbedste muligheder for at nyde 
smukke solnedgange. Fra havnen er 
der udsigt over Ebeltoft Vig til Mols 
Bjerge. Skudehavnen er omgivet 
af røde træhuse i stil med Skagens 
røde havne- og pakhuse, hvilket 
skaber en helt speciel atmosfære. 

Vibæk Strand
Vibæk Strand ligger ud til Ebeltoft 
Vig og helt inde ved Ebeltoft by. 
Stranden er meget børnevenlig 
og med meget lavt vand, der gør 
vandet lidt varmere at bade i her 
end ved andre strande. Hen over 
sommeren holder naturguider  
fra Nationalpark Mols Bjerge til på 
stranden, hvorfra de tilbyder gratis 
guidede ture i havet og langs  
kyst og strand.   

Vibæk Strand er også for de aktive. 
Den er kendt som en af landets 
bedste windsurferstrande.  
Derudover finder mange unge  
hertil for at spille beach volley.  
Der er gode parkeringsforhold ved 
stranden og adgang til toiletter. 

Ahl Strand
Sydvest for Ebeltoft ligger Ahl 
Strand. Området er særlig populært 
blandt børnefamilier, fordi stranden 
er meget børnevenlig. Det lave og 
lune vand og den fine sandbund 
gør, at børnene selv kan soppe,  
bygge sandslotte og lege rundt i 
vandkanten, mens forældre kan 
slappe af i solen. Lige vest for  
molen er sandbunden afvekslende 
med sand, ler, sten og tang – lige  
til en tur med snorklen. Ahl Strand 
er et paradis for kitesurfere og  
året rundt er der masser af farve- 
strålende skærme på havet og 
tilskuere i sandet.
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Femmøller Strand
Femmøller Strand er den første 
planlagte ferieby og sommerhus-
område i Danmark og er i dag 
stadig et af Danmarks klassiske 
badeområder. Stranden ligger ved 
foden af Mols Bjerge. Det er en fin, 
børnevenlig familiestrand med 
både badebro, iskiosk og toilet- 
faciliteter samt god plads til strand-
livet. I sommerperioden åbner 
strandbaren med udsalg af  
lokale fødevarer. 

Kaløvig Bådehavn
Kaløvig Bådehavn ligger med de 
smukke Mols Bjerge som kulisse. 
Havnen har både restaurant og 
festlokaler, kursuscenter, sejlerskole, 
overnatningsmuligheder og meget 
andet. På Kaløvig Bådehavn kan 
man opleve sejlsport i olympisk 
klasse, da Kaløvig Bådelaug er  
træningscenter for Dansk Sejlunion 
og Elite- og træningscenter for Team 
Danmark. På lystbådehavnen ligger 
også Kaløvig Badehotel & Brasserie, 
hvor havnens gæster kan spise og 
nyde en forfriskning.

Marselisborg Lystbådehavn
Marselisborg Lystbådehavn ligger i 
hyggelige, naturskønne omgivelser 
kun få kilometer fra det pulserende 
bymiljø i hjertet af Aarhus. Den  
idylliske havn er et samlingspunkt 
for en del forretninger, hvor du kan 
købe grej til alverdens vandsports- 
aktiviteter. Marselisborg Lystbåde-
havn huser også en række fortovs- 
restauranter og et ishus. Havnen  
er et populært udflugtsmål for  
aarhusianere, der sidder i vand- 
kanten og nyder synet af de  
mange flotte skibe.

Ballehage Strand
Ballehage Strand er en dejlig  
naturstrand, der ligger i smukke 
omgivelser ved Marselisborgskovene 
4 km syd for Aarhus centrum. Udover 
flotte omgivelser har stranden også 
gode faciliteter med en stor badebro, 
toiletter og omklædning med bad 
og parkeringspladser. Ved Ballehage 
finder du badebroen og kunstværket 
Den Uendelige Bro. Broen er  
tilgængelig fra maj til oktober. 
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Havnebadet
Havnebadet i Aarhus ligger ved  
bassin 7 i bydelen Aarhus Ø på  
Aarhus Havn. Her kan du hoppe en 
tur i vandet eller bare slappe af og 
nyde stemningen og den smukke 
udsigt udover Aarhusbugten. Hav-
nebadet består af et 50 meter bassin, 
et børnebassin med skrå bund, et 
bassin til juniorer, et springbassin,  
to saunaer, toiletter og omklædnings- 
faciliteter samt et flot promenade-
dæk. Promenadedækket er åbent 
hele året. Bassinområdet er i som-
merperioden åbent alle dage fra kl. 
10-18. I sommerperioden er der liv-
reddere til stede. Langs promenaden 
kan du få stillet sulten og tørsten i  
de mange mad- og drikkeboder.  
Og er du vild med vand, fart og 
action kan du prøve kræfter med 
wakeboard-banen i Bassin 7.

16

Moesgård Strand 
Syd for Aarhus, omkranset af skov 
og bakker, ligger Moesgård Strand. 
Badestranden er fin og børnevenlig 
og om sommeren en af Danmarks 
mest besøgte strande. På Moesgård 
Strand er der kiosk, grillsteder og 
store plæner til boldspil, leg og sjov. 
Der er også anlagt en handicap- 
venlig badebro. I skolerne sommer-
ferie er der livreddere på stranden.

Lystfiskeri     35

LYSTFISKERI  
I FERSKVAND  
OG SALTVAND
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I Aarhusregionen kan du inden for  
kort afstand finde nogle af Danmarks 
bedste lystfiskerområder. 

Langs kysterne på Djursland og videre 
mod syd og rundt om Aarhus finder du 
nogle af de bedste muligheder for kyst-
fiskeri i Danmark. Djursland er kendt 
for sit eftertragtede kystfiskeri både 
fra land og fra båd og i Aarhus lokker 
storbyen mange fiskere til, som alle 
nyder godt af byens nye havnemiljøer, 
der giver gode vilkår for lystfiskere. 

Randers Fjord kan med rette betragtes 
som Gudenåens floddelta, hvor fersk-
vand fra Danmarks længste å mødes 
med saltvand fra Kattegat. Fjorden har 
et godt sildefiskeri.  

I området omkring Viborg finder du 
helt fantastiske åer og søer til fiskeri.  
Bl.a. er Karup Å kendt for at være et af 
verdens fineste vande til havørredfiskeri. 

Området omkring Silkeborg, Skander-
borg og Ry har mange fiskemulighe-
der. I søerne og åerne i Søhøjlandet kan 
du fange nogle af Danmarks bedste 
rovfisk. Blandt andet store gedder og 
den meget eftertragtede sandart, abor-
rer. Men også den sjældne sø-ørred er 
at finde i Søhøjlandets mange søer. 

I Randers SV. ligger lystfisk.dk´s store 
butik der tilbyder lystfiskere et bredt 
udvalg af fiskegrej. Her finder du  
attraktive tilbud og værdi for penge  
og god vejledning og rådgivning  
omkring fiskeriet. 

Husk fisketegn. Som hovedregel skal 
alle lystfiskere mellem 18 og 65 år have 
et lystfisketegn. Fisketegnet kan købes 
online på fisketegn.dk

Strandguide
Se alle strande  
i regionen
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Der er noget særligt ved at bade i en 
sø med ferskvand omkranset af skøn 
natur. Mange søer i Aarhusregionen er 
fantastiske badesøer og de er alle meget 
populære udflugtsmål for både lokale 
og turister. Flere af dem er blandt  
Danmarks reneste søer - og flere  
har fået tildelt Det Blå Flag. 

Ved Skanderborg Sø ligger Skanderborg 
Søbad smukt i dyrehaven. Søbadet har 
soppebassin, svømmebassin og  
udspringsbassin og ligger op ad et  
stort græsareal med legeplads,  
omklædningsrum og toiletter. 
Se Ta’ ud kortet 5H 

Knudsø i Ry ligger smukt omkredset  
af skov og by og med udsigt over  
Søhøjlandet til Himmelbjerget. Du kan 
bade i Knudsø fra Sønder Ege Strand 
inde i Ry og fra Knudhule Strand. Begge 
strande er meget børnevenlige med 
soppebassin, broer, sandstrand, græs- 
arealer og toiletter. Knudhule Strand har 
desuden iskiosk. Se Ta’ ud kortet 4G 

Almind Sø i Silkeborg er en meget smuk 
og meget populær badesø med to store 
søbade, Vestre og Østre Søbad, og flere 
mindre badesteder rundt om søen. 
Søbadene er anlagt med arkitektoniske, 
runde, smukke badebroer og med sand-
strande, opholdsarealer, sauna, toiletter 
og omklædningsrum. Se Ta’ ud kortet 2F 

Ved Brassø, en af de største søer i 
Gudenå-forløbet, ligger det populære 
grønne område, De Små Fisk. Her er en 
lille hyggelig og børnevenlig sandstrand 
med badebro og et opholdsareal med 
borde og bænke. Derudover er der et 
godt kik til verdens ældste kulfyrede 
hjuldamper, Hjejlen, der flere gange 
dagligt lægger til ved De Små Fisk  
på dens vej mod Himmelbjerget.
Se Ta’ ud kortet 3F-3G 

I Viborg Nørresø midt i Viborg By ligger 
det hyggelige og meget populære 
søbad, Nørresøbadet. Ved Nørresøbadet 
findes opholdsarealer, omklædnings- 
muligheder, toiletter, legeplads og bade-
bro og en oplyst sti, der sikrer handicap-
venlig adgang. Se Ta’ ud kortet 2C

Fussing Sø
I den smukke naturnationalpark  
Fussingø ved Randers ligger Fussingø 
Sø. I søens vestlige ende ligger et meget 
populært badested med badebro, toilet-
ter og opholdsarealer. Se Ta’ ud kortet 4C

I Aarhus, Skanderborg og Randers kan 
du komme helt tæt på skovens dyr. 

• I Marselisborg Dyrehave går dådyr og 
sikavildt frit omkring i den  
smukke, kuperede løvskov og bag  
en indhegning kan du opleve vildsvin.  
Se Ta’ ud kortet 6G

• I Skanderborg Dyrehave kan du gå 
gennem hjorteparken ved Svanesø, 
nyde de 100 år gamle rhododendron- 
træer og besøge Bunkermuseet. 
Se Ta’ ud kortet 5H

• I Randers Dyrehave, der ligger ved 
Fladbro Skov, kan du opleve den store 
bestand af fritgående dåvildt. 
Se Ta’ ud kortet 5C

Mærk historiens vingesus med en  
gåtur i en af Aarhusregionens mange 
storslåede slotsparker. 

Marselisborg Slot ligger i Aarhus og er 
H.M. Dronningens sommerresidens. 
Slottet er omgivet af en park i engelsk 
stil med små søer, en meget smuk 
rosenhave og en række kunstværker. 
Marselisborg Slotspark er åben for  
offentligheden, når den kongelige  
familie ikke har residens på slottet.
Se Ta’ ud kortet 6G 

Sostrup Slot på Norddjurs blev bygget 
af en kvinde, der hed Sophie Bille i 1606. 
I dag er slottet et moderne hotel og 
konferencecenter, hvis park er åben for 
offentligheden. Her kan du hele året gå 
en tur mellem de gamle krogede træer 
i en have, hvor både adelsfamilier og 
cisterciensernonner har haft deres gang.
Se Ta’ ud kortet 10C 

Rosenholm Slot nord for Aarhus regnes 
blandt de prægtigste og mest maleriske 
danske herregårde. Den idylliske slots-
park tiltrækker mange besøgende med 
sine smukke blomsterbede og høje,  
majestætiske træer, søer og voldgrav 
samt den lille lystpavillon ‘Pirkentavl’. 
Der er gratis adgang til parken, der er 
åben hele året, medmindre andet  
fremgår af hjemmesiden. Selve slottet  
er åbent for guidede rundvisninger  
i skolernes sommerferie.  
Se Ta’ ud kortet 7D

Den grønne Aarhusregion er rig på store, rekreative skovområder, idylliske, 
badevenlige søer og eventyrligt smukke slotsparker. Alt sammen  
et besøg værd på alle tider af året.

BADESØER

SLOTSPARKER

Gammel Estrup
Gamle Estrup er et af Danmarks bedst 
bevarede renæssanceslotte. Det er uvist 
hvornår stedet nøjagtigt er opført, men 
under arkæologiske udgravninger på 
voldstedet, er der fundet spor af  
bygninger fra 1300-tallet. I dag er  
Gammel Estrup et museum med  
smukke stuer og fantastiske butikker 
indrettet i forskellige stilperioder. Slottet 
er omkranset af en smuk barokhave, der 
huser orangerier og et væld af blomster.
I det store herregårdskøkken på slottet 
sælges kaffe og kage i alle skoleferier  
og frem til jul. Se Ta’ ud kortet 7C

DYREHAVER

SKOVE, SØER OG PARKER

Marselisborgskovene
Marselisborgskovene er et af de mest 
besøgte naturområder i Danmark og 
anvendes til et væld af friluftsaktiviteter 
som eksempelvis motionsløb og cykling. 
Selv om skoven har et særdeles kuperet 
terræn, egner den sig godt til vandre-
ture, og mange ryttere benytter sig 
ligeledes af skoven, der har afmærkede 
rideruter. I skovene løber også et ca.  
25 km. langt og meget afvekslende 
mountainbike-spor, der veksler imellem 
lette flade grusstier og stejle op- og  
nedkørsler, så der er plads til alle. 
Se Ta’ ud kortet 6G

Velling skovene
Velling Skovene ligger syd for Silkeborg 
og består af Velling Skov og Snabegård 
Skov. Velling Skov rummer landets  
største bevoksning af 250-300-årige 
bøge, som får lov at ligge urørt hen. Her 
kan du få en fornemmelse af, hvordan 
skovene så ud, dengang der fandtes 
urskov. Gennem Snabegård Skov går 
Veteranbanen Bryrup-Vrads. Her kan du 
tage med på en smuk fem kilometer tur 
med veterantoget på et stykke af den 
nedlagte Horsens-Silkeborg jernbane-
strækning. Se Ta’ ud kortet 2H

Hestehave Skov
Ved Kalø Slotsruin finder du både 
Hestehave Skov og Ringelmose Skov. 
Skovene byder på masser af seværdig-
heder. Blandt andet en næsten 5000 år 
gammel runddysse fra bronzealderen, 
Baron Wilhelms Bøg, der er Heste- 
havens højeste træ, samt mange andre 
monumenter. I Hestehave Skov kan du 

møde ’De Underjordiske’ og se alfer og 
trolde blive levende med Augmented 
Reality. Hent app’en ’4Dscan’ og scan 
skiltene I skoven. Se Ta’ ud kortet 8E

Silkeborgskovene
Silkeborgskovene er Danmarks største 
skovområde og en fællesbetegnelse for 
de mange forskellige sammenvoksede 
skovarealer, der omgiver Silkeborg og 
Silkeborgsøerne. Med 224 km2 skov, er 
det Danmarks største skovområde.  
Skovområdet rummer utallige natur- 
oplevelser. Bl.a. Danmarks reneste sø, 
Slåensø, det 82 meter høje udsigts-
punkt, Kongestolen, og Danmarks  
højeste træ. Se Ta’ ud kortet 2G-3G 

Langå Egeskov
I Langå Egeskov finder du et særegent, 
kroget skovbillede, som vi kender det 
fra guldaldermalerne. Skoven består af 
tre skønne områder: Den 200 år gamle 
egeskov, en ny egeskovsbevoksning på 
5 hektar i den nordlige ende og en bred, 
blomstrende engstrækning langs  
Gudenåen. Egeskoven er med sine  
op mod en meter tykke, krumme og 
lavstammede træer et unikt eksempel 
på gammel egeskov i Danmark.
Se Ta’ ud kortet 5D

Vidste du, at…
• Jernhatten er enbakkeknude 

og har en smuk ”troldeskov” 
og et smukt udsigtspunkt 49 
meter over havet. Herfra kan du 
se udover Kattegat til den lille 
ubeboede ø, Hjelm.  

• Bag Niels Bugges Kro ved  
Dollerup Bakker ligger Trolde- 
slugten, der med sine op til 300 
år gamle og krogede egetræer 
ligner noget fra en eventyr-
fortælling. Ved Skanderborg 
Dyrehave og Landsbyen Sølund 
ligger Sumpstien. Stien er kort 
men hyggelig og eventyrlig.  
Om sommeren er det som at 
gå i en jungle, og om vinteren 
går man i et eventyrlandskab. 

• Rundt i Aarhusregionen kan  
du gå på jagt efter 4 af Thomas 
Danbos kæmpe trolde af  
genbrugstræ.

Vidste du, at…
Universitetsparken i Aarhus  
er Danmarks største egepark

Skovtur i regionen
Se flere skove,  
søer og parker her



Rundt i Aarhusregionens mange skove 
finder du massevis af MTB-spor til leg og 
motion – uanset om du er en øvet rytter 
eller nybegynder. Mange spor er anlagt 
som selvstændige MTB-spor og tit som 
singletracks. Her kan du køre mountain-
bike uden for skovstier og skovveje,  
hvor de øvrige skovgæster færdes. 
Her er et udpluk af de mange spor.

Silkeborg
Danmarks Tag ligger i skovene vest for 
Himmelbjerget mellem Ry og Silkeborg. 
Det 7,5 km. lange spor er for de øvede 
ryttere med styr på grundlæggende  
teknik og mod på udfordringer.  
Terrænet er meget kuperet. Sporet  
snor sig rundt i bakkerne og består at 
naturligt materiale. Se Ta’ ud kortet 3G

Nordskoven ligger få hundrede meter 
fra Silkeborg Centrum og rummer  
sammenlagt ca. 18 kilometer single-
tracks med blå, røde og sorte spor. 
Ruten er af Naturstyrelsen udpeget  
som et af Danmarks ’10 Spir’, og dermed 
blandt de 10 bedste mountainbikeruter  
i statens skove. Se Ta’ ud kortet 3F

Vesterskoven indeholder et indtil videre 
20 km langt blåt spor, men et rødt og 
sort spor er ved at blive etableret. Sporet 
løber gennem Danmarks største mark-
systemer, som stammer fra den yngre 
bronzealder til den ældre jernalder.
Se Ta’ ud kortet 3F 

Er der luft i dækkene og er kæden 
smurt? Så hop på jernhesten og oplev 
det smukke landskab i Aarhusregionen. 
Her finder du fantastiske ruter, som er  
et must for alle cykelentusiaster.

Hærvejen 
Hærvejen er en flere hundrede kilometer 
lang vandre- og cykelrute, der løber ned 
gennem Jylland. Hærvejen gik i gamle 
dage fra Viborg til den dansk–tyske 
grænse og var Danmarks første “motor-
vej” sydpå. I dag går den også nordpå til 
Hirtshals og Frederikshavn. Du kan gå 
eller cykle turen i fodsporene af konger, 
soldater, købmænd og pilgrimme. 
Undervejs bringer ruten dig tæt på alt, 
hvad hjertet begærer i den danske  
natur: Hav, kyst, heder, skove og åbent 
land samt ikke mindst nogle af  
Danmarkshistoriens mest spændende 
steder. På Viborg-kortet på side 75,  
kan du se, hvor Hærvejen starter. 
Se Ta’ ud kortet 2C (start i Viborg) slutter 
i Aarhusregionen i 2H syd for Silkeborg

Lodsstien
Langs Randers Fjord mellem Udbyhøj 
og Randers løber den 31 km lange  
lodssti. Et stiforløb, der strækker sig  
fra indsejlingen til Randers Fjord ved 
Udbyhøj Syd og ind til Randers Havn.  
En vandre- eller cykeltur her giver dig en 
enestående naturoplevelse og mulighed 
for at vandre i lodsernes fodspor. Når 
lodserne i gamle dage skulle tilbage til 
lodsstation efter at have guidet et skib 
gennem fjorden, var de nødt til at gå,  
for det var før, der var noget, der hed 
tog, cykel og bil. Se Ta’ ud kortet 6C

Trækstien
Trækstien er en natursti, der følger  
Gudenåen mellem Silkeborg og  
Randers. Ruten er 70 km. lang, men 
kan opdeles i mindre bidder alt efter 
hvor langt, du har lyst til at gå. Mellem 
Silkeborg og den gamle pramdragerkro, 
Kongensbro Kro, må du cykle på stien, 
men tag hensyn til de gående.  
Trækstien, der også kaldes Pramdrager-
stien, er skabt for heste og pramdragere,  
der trak pramme med varer mellem  
Silkeborg og Randers især i anden halv-
del af 1800-tallet. oplevgudenaaen.dk
Se Ta’ ud kortet 3F (ved Silkeborg) 3D 
(Ved Bjerringbro) 5D (Randers)
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CYKEL- OG VANDRERUTER
Vil du ud at strække benene et par timer eller udfordres på en vandrerute, der tager flere  
dage at gennemføre? Aarhusregionen har, hvad du leder efter – og det bedste af det hele er,  
at du på ruterne kan nyde utallige danske naturperler. Vil du hurtigere frem i landskabet,  
så sæt tempoet op og hop på cyklen. Du finder certificerede cykelstier og planlagte  
ruter for dig, der vil se mere end bare asfalt på din cykeltur. 

Naturstien 
På den nedlagte jernbanestrækning 
mellem Silkeborg og Horsens bliver cyk-
lister, vandrere og ryttere ført gennem 
frodige ådale, gamle bøgeskove og det 
bakkede midtjyske landskab. Naturstien, 
også kaldet Bryrupbanestien, er ca. 60 
km. lang. Den har asfaltbelægning i den 
ene side for cyklister, rulleskøjteløbere 
og kørestole, mens en grusbelægning i 
stiens anden side især er for ryttere og 
vandrere. Har du lyst til at gå langt, er 
der shelters, vand og multitoiletter  
langs ruten. Se Ta’ ud kortet 3H

Kulturringen
Kulturringen er en skiltet cykelrute  
på 540 km, som går gennem smukke 
landskaber og forbi en lang række  
kulturelle og historiske seværdigheder  
i Skanderborg, Favrskov, Norddjurs,  
Syddjurs, Hedensted, Samsø, Odder og 
Aarhus kommuner.  Følg de blå skilte 
med den hvide cykel og blomst, der 
leder dig forbi museer, kunst, gravhøje, 
kirker m.m. Ruten går rundt i mange 
dele af Aarhusregionen. Her er tre af 
punkterne: 5H, 4E og 8D

Den Blå Rute
På Den Blå Rute bliver du ledt gennem 
den smukke natur i og omkring Aarhus. 
Ruten begynder bag ved Ceresbyen i 
Aarhus og følger stierne rundt om  
Brabrand Sø og Årslev Engsø. Ruten  
er 25 km lang, men kan både forkortes 
og forlænges. Husk at holde øje med 
skiltene undervejs, der fortæller om  
stedernes historie og naturindhold.
Se Ta’ ud kortet 6F-5F

Randers Fjord Rundt 
Oplev naturskønne Randers Fjord på 
cykel. Turen fører hele vejen rundt om 
fjorden, først på den nordvestlige side 
og derefter på øst- og sydsiden, efter 
du har krydset fjorden ved udløbet i 
Udbyhøj om bord på kabelfærgen. Hele 
cykelturen rundt er 85 km lang, men du 
kan korte turen af, idet du omtrent halv-
vejs kan komme over vandet med den 
lille færge mellem Mellerup og Voer.  
Det gør, at turen kun er 48,4 km lang.  
Se Ta’ ud kortet 6B, 7B, 6C

Tange Sø Rundt
Tange Sø Rundt er en cykelrute på 40 
km, der tager dig rundt om Danmarks 
største kunstige sø. Ruten tager dig 
gennem hyggelige landsbyer og skønne 
skove og undervejs kan du gøre ophold 
ved Tangeværket og Energimuseet.
Se Ta’ ud kortet 3D-3E

Grib din bedste makker og snør  
støvlerne - vandreoplevelserne venter. 
Her findes massevis af gode ruter i  
varierende terræn, så alle kan være med.

Mols Bjerge-stien 
Mols Bjerge-stien er en 60 km lang 
vandresti i Nationalpark Mols Bjerge. 
Stien er certificeret Leading Quality  
Trail – Best of Europe. Det betyder,  
at vandreoplevelsen er af høj kvalitet 
med store natur- og kulturhistoriske 
seværdigheder undervejs. Stien er  
inddelt i tre dagsetaper på hver ca. 
20 km.; Bjergetapen, Kaløetapen og 
Ebeltoftetapen. Download Mols Bjerge 
App’en og se en samlet oversigt  
over ruten.

Sporet ved Ejer Bjerge
Natursti på Ejer Bavnehøj, 13 km syd  
for Skanderborg. Sporet er i alt ca.  
1,5 km langt og fører dig til Danmarks 
højeste naturlige punkt, Møllehøj. Her 
får du en dejlig vandretur gennem det 
varierede terræn vest for Ejer Bavnehøj 
og kan nyde udsigten over Elling og  
Gudenådalen i det fjerne. En udsigt,  
som man netop ikke kan se fra  
Ejer Bavnehøj-tårnet pga. bevoksningen. 
Læs mere om sporet – og andre spor i 
Aarhusregionen på spor.dk

Himmelbjergruten  
Den 52 km lange Himmelbjerg-rute 
tager dig på en flot tur gennem  
Søhøjlandet. Nyd det smukke, varierede 
og spændende landskab og Gudenåen 
som gennemløber søerne, og mærk  
højdeforskellen på 125 meter fra  
søfladen til Himmelbjergets top.  
Ruten går fra Ry Station nord om  
Himmelbjergsøerne til Silkeborg Station 
og fra Silkeborg Station syd om søerne 
til Himmelbjerget. Hvor på ruten du  
starter, er op til dig selv.

VANDRERUTER

MOUNTAINBIKE (MTB)

CYKEL- OG  
VANDRESTIER

Ebeltoft
Sdr Plantage ved Ebeltoft har en 13 km 
lang, ensrettet rute med mange teknisk 
krævende udfordringer. Flere steder 
på ruten er der etableret drops, burns 
og andre tekniske udfordringer. Det er 
muligt at forkorte ruten undervejs. 
Se Ta’ ud kortet 9F

Aarhus
Marselisborgsporet er et 25 km langt 
spor gennem Marselisborgskovene. 
Sporet går gennem flere skovtyper 
og tæt på vandet. Sværhedsgraden 
veksler mellem lette flade grusstier til 
stejle nedkørsler med masser af rødder 
og sten. MTB Marselis har udviklet en 
hjemmeside og app, som kan guide dig 
rundt til de ruter, der passer netop til dit 
tempo og niveau. Se Ta’ ud kortet 6G

Randers
Vorup/Tebbestrup Grusgrav er et bynært 
actionspor. Sporet er på lidt under 3 km. 
og ret kuperet.  
Romalt Bakker er et kuperet terræn 
med masser af udfordringer. Her er 

et rødt, udfordrende spor (6,2 km) og 
et blåt og mindre stejlt spor (4,7 km).
Fussingø er en 25 km. lang blå rute med 
røde sløjfer. Det blå grundspor er 16 km. 
langt. Tager du de røde udfordrende 
sløjfer med, bliver sporet 25 km. 
Se Ta’ ud kortet 4C

Viborg
MTB Ødalen er Viborgs kongespor.  
Det er et 5 kilometer udfordrende og 
kuperet spor, der henvender sig til den 
mere øvede rytter. Sporet er opmærket 
som en rød rute med sorte sløjfer.
 
Hullerne Dirt Jump er Danmarks  
største dirt jump bane. Den ligger i  
Klosterskoven i kanten af Ødalen.
Se Ta’ ud kortet 2C

Outdoor aktiviteter
Se hvor du kan være 
aktiv i naturen
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Hjarbæk
Hjarbæk er en lille hyggelig by, der ligger ved sydbredden af  
Hjarbæk Fjord, der er en del af Limfjorden. I byen er der bade-
strand, lystbådehavn, campingplads, B&B og kro og mange  
muligheder for aktive oplevelser i naturen. Blandt andet går  
Hærvejsruten gennem Hjarbæk og der er gode fiskemuligheder. 

Bjerringbro
Stationsbyen Bjerringbro er den anden største by i Viborg  
Kommune. Byen har et charmerende centrum med gågade,  
biograf, svømmehal og lokalhistorisk museum. Og midt ind  
gennem Bjerringbro løber Gudenåen, hvorfra du kan tage  
på skønne ture i kano og kajak. 

Langå 
Stationsbyen Langå ligger syd for Randers og med Gudenåen 
smukt svøbt omkring sig. Blandt de lokale turistattraktioner er 
Langå Friluftsbad, den smukke Amtmand Hoppes Bro og Langå 
Egeskov, med nogle af Danmarks ældste egetræer. Byen er et 
samlingspunkt for mange kunsthåndværkere.

Auning
Auning på Norddjurs er en livlig handelsby med et bredt udvalg 
af detailbutikker, caféer og restauranter. I byen er der svømme-
hal og lige i udkanten af byen ligger Gammel Estrup - Danmarks 
Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum, Danmarks nationale 
museum for jagt, skoven, landbrug og mad.

Kolind
Kolind er en mindre handelsby med lukket gågademiljø rig på  
butikker. Letbanen fra Aarhus til Grenaa har stop i Kolind. Ved 
Kolind ligger det smukke naturområde, Kolindsund, med enge, 
overdrev, vandløb, og skov og gode cykel-, vandre- og fiskemulig-
heder. Tæt ved Kolind ligger Skandinavisk Dyrepark.

Kjellerup 
Kjellerup er den andenstørste by i Silkeborg Kommune og ligger 
ca. 17 km. nord for Silkeborg. Blandt de lokale turistattraktioner 
kan nævnes Blicheregnens Museum, Søndergaards Have, Krabbes 
Grønne Ring og kulturhuset Arena Midt, der er samlingspunkt for 
en bred vifte af aktiviteter.

Hornslet
I stationsbyen Hornslet findes specialbutikker, biograf- og kultur-
hus, caféer, legepladser og parker. Kun et stenkast fra byen ligger 
det idylliske renæssanceslot, Rosenholm Slot, der er sommeråbent 
for publikum. Og rundt om slottet ligger Rosenholmskoven med 
Ivers kilde og gode vandre -og cykelruter. 

Rønde
Den hyggelige by, Rønde, ligger ved porten til Nationalpark Mols 
Bjerge og den velbesøgte Kalø Slotsruin. Byen ligger højt og kaldes 
i folkemunde for Danmarks eneste ”bjergby”. Rønde er en aktiv 
handelsby med specialforretninger, supermarkeder og  
restauranter og tæt på skov, strand og havn.

Bryrup
Den lille stationsby, Bryrup, ligger 20 km. syd for Silkeborg.  
Gennem byen løber cykel- og vandrestien, Naturstien. På en  
nedlagt jernbanestrækning kan du tage med veterantoget på 
Danmarks korteste og smukkeste togrejse. Ved veteranbanen 
ligger den stemningsfulde restaurant Vrads Station.

Ry
Stationsbyen Ry ligger ud til Gudenåen og midt i Søhøjlandet. 
Byen er en livlig handelsby med specialbutikker, biograf,  
spisesteder og kunsthåndværkere. Fra lystbådehavnen sejler  
Hjejlebådene til Himmelbjerget og der kan lejes kanoer og  
kajakker til ture på Gudenåen. I byen ligger Knudsø med  
to Blå Flag-badestrande.
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De kender området. De ved, hvad du skal pakke, hvor du  
skal gå hen, og hvad du skal huske at kigge efter, når du  
ankommer. Derfor er der ingen, der kan klæde dig bedre  
på til at opleve Aarhusregionen end de lokale, der bor her. 

Mød dem på dinlokaleguide.dk, hvor de giver dig deres  
personlige anbefalinger til alt fra den perfekte vandretur 
gennem Mols Bjerge, til hvilken vej du skal gå for at finde den 
bedste kop kaffe i byen. Eller hvor du finder de rutsjebaner, 
som byder på de største sug i maven – og de små butikker, 
som byder på den bedste shopping.

Lad dig inspirere af lokale, 
der guider til unikke perler  
i deres område

DIN BEDSTE  
GUIDE ER LOKAL

Find den guide, der matcher dig, og find oplevelser,  
som du ikke anede eksisterede. De findes lige rundt  
om hjørnet – lad vores lokale vise dig hvor.

42      Din bedste guide er lokal

AarhusCARD
Køb et AarhusCard og få gratis 

adgang til attraktioner, museer og 
oplevelser i hele Aarhusregionen.

Køb på www.AarhusCARD.dk

Line Wagener bor i Hasle ved Aarhus, er mor til to, virksomhedsejer  
og konsulent med speciale i kultur, natur, friluftsliv og outdoor.  
Få Lines guide til en vandretur i Mols Bjerge på dinlokaleguide.dk
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5 highlights om Aarhus 
• Danmarks andenstørste by

• Blev udnævnt til at være  
Europæisk Kulturhovedstad  
i 2017. 

• Ud af de 350.000 indbyggere er 
cirka 50.000 af dem studerende, 
hvilket gør Aarhus til den by i 
Danmark, der har den højeste 
koncentration af studerende  
ift. indbyggertal. 

• Er en cykelby med stort C.  
Det er både nemt og bære-
dygtigt at komme rundt i byen 
på cykel og derfor er Aarhus 
Cykelby en del af indsatsen 
om at gøre Aarhus Kommune 
CO2-neutral i 2030.

• Arkæologiske fund fører  
historien om Aarhus helt  
tilbage til 700-tallet. Dengang 
hed byen ”Aros”, hvilket  
betyder ’åmunding’.

Aarhus er storbyen, hvor du har det hele tæt på.  
Oplev mangfoldigheden i spændende museer og kunst  
i verdensklasse, street food marked og restauranter i  
Michelin-klassen. Energien fra det pulserende byliv er  
med til at skabe en livlig atmosfære i hele byen, hvor der  
er fokus på kvalitet, gæstfrihed og bæredygtighed. 

Uanset hvad du har lyst til at opleve, spise eller se, kan du 
finde det i Aarhus. Byen rummer en lang række kvalitets- 
oplevelser inden for attraktioner, arkitektur, gastronomi, 
shopping og store events, der er værd at rejse efter.  

Besøg ét af Nordeuropas største kunstmuseer, ARoS, og  
læg vejen forbi Den Gamle By – Danmarks købstadsmuseum, 
hvor du kan opleve de gode gamle dage. I Tivoli Friheden 
kan du slippe dit indre legebarn løs i de mange forlystelser,  
spil og boder, mens Moesgaard Museum tager dig med  
på en tidsrejse tilbage til menneskets oprindelse. Science 
Museerne byder dig velkommen i Væksthusenes fire  
klimazoner, Steno Museet og Ole Rømer Observatoriet.  
For koncerter, comedy, musicals, teater og meget mere  
er Musikhuset Aarhus på pletten – det er blot op til dig at  
vælge. Når tiden er inde til afslapning så nyd udsigten fra 
Salling Rooftop, hvor du har 360 graders panoramaudsigt. 

Gå på opdagelse i de mange muligheder Aarhus tilbyder 
med sine gamle, hyggelige kvarterer, grønne oaser  
og innovative byliv. 

Den Gamle By  
Den Gamle By er verdens første 
open-air museum for byernes 
historie. Og har tilmed mere end 
13.000 indendørs kvadratmeter. Her 
ligger bl.a. Dansk Plakatmuseum, 
Urmuseet, Sølvkammeret, Smykke-
skrinet og Legetøjsmuseet.

ARoS
I ARoS shoppen er der rig lejlighed 
for at gå på opdagelse i nordisk 
design og bøger. Og caféen og 
Orangeriet byder på lækker kaffe, 
kage og mad.

Moesgaard Museum
Verdens bedst bevarede moselig, 
Grauballemanden, ligger på Moes-
gaard Museum. Udover det afholder 
museet verdens største vikingetræf, 
der finder sted på Moesgård Strand. 
Parkerer du ved museet fortsætter 
du gåturen forbi Skovmøllen og 
ender du ved Moesgård Strand.

Tivoli Friheden
Hver fredag hele sommeren 
igennem kan du til ”Fed fredag i 
Friheden” opleve en lang række 
koncerter med både danske og 
udenlandske kunstnere. 

SE & OPLEV
Aarhus er godt repræsenteret  
i den grønne ’Guide Michelin’,  
der vurderer seværdigheder og  
attraktioners besøgsværdighed.  
Den Gamle By og Moesgaard har 
begge de maximale tre stjerner, 
ARoS og Aarhus Domkirke har  
to stjerner og Vor Frue Kirke én.

Alt om Aarhus
Få inspiration og find 
alle guides om byen 

Se & Oplev
Vi guider dig til flere 
oplevelser
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Latinerkvarteret  
Det brostensbelagte kvarter er det ældst bevarede kvarter i 
Aarhus og opstod i slutningen af 1400-tallet. Her kan du gå 
på jagt efter designertøj og brugskunst og var det ikke for 
den særegne skandinaviske stemning (og det danske vejr), 
kunne man tro, at man befandt sig i Sydeuropa. Se kort 6C

Mejlgade
Gaden er kendt for sit hippe og urbane miljø, hvor caféer, 
barer og spisesteder ligger side om side og skaber en lang, 
livlig og mangfoldig gade, som desuden er en cykelgade, 
hvor cyklisterne har fortrinsret på kørebanen. Se kort 7C

Godsbanen 
Godsbanen er et spændende, mulighedsrigt rum i Aarhus. 
Godsbanen åbnede i marts 2012 i den renoverede, gamle 
godsbanegård i Skovgaardsgade, og siden da har det været 
hjemsted for kultur i alle afskygninger, både for dem, der  
vil opleve og dem, der vil skabe selv. Området omkring  
Godsbanen er et knudepunkt for kreativitet i alskens former 
og i sommeren 2021 er den nye arkitektskole, NEW AARCH  
klar til at modtage arkitektstuderende. Se kort 5E

Aarhus Ø 
Aarhus Ø er en ny bydel tæt på vandet og havnen, som 
altid har haft en vigtig betydning for Aarhus, og netop nu 
sker der en fantastisk forandring på hele havneområdet 
nær centrum. Gå på opdagelse på Aarhus Ø og se den  
interessante arkitektur. Her finder du Havnebadet, Aarhus 
Sejlsportscenter, Salling Tårnet, Aarhus havsvømmebane 
og vandskibanen hos Watersports Complex. Alle bygninger 
opføres som lavenergihuse, hvilket hænger sammen  
med Aarhus’ strategi om at blive CO2-neutral inden 2030. 
Se kort 8B

Strøget 
Strøget er ensbetydende med shopping i centrum af  
Aarhus til dig, der vil have det hele – lige fra store kæde- 
butikker til små specialforretninger. Omgivet af butikker 
på begge sider strækket Strøget sig ca. 850 meter gennem 
Aarhus hele vejen fra banegården til Aarhus Domkirke  
ved Store Torv. Se kort 6E

BYMILJØER
I Aarhus finder du gamle, stemningsfulde kvarterer med brostensbelagte 
gader men også modernitet og ny arkitektur. Fælles for kvartererne er 
spændende oplevelser, den unikke atmosfære og de venlige lokale,  
der sætter en ære i at passe godt på det område, de bor i. 

Frederiksbjerg 
Kvarteret er et meget populært område, da det har det hele. 
Her er fyldt med små butikker, gamle værtshuse, hippe cock-
tailbarer, nye restauranter og lækre delikatesseforretninger.  
I Jægergårdsgade er udbuddet fra gadens mange butikker og 
caféer mangfoldige og anderledes, og du vil ofte møde ejeren 
selv bag disken. Ikke langt herfra ligger Ingerslevs Boulevard – 
en stor torveplads, hvor der hver onsdag og lørdag er torve-
marked med lokale og udenlandske delikatesser, blomster 
og meget mere. I sommerperioden kan du gå på jagt efter 
spændende fund på det store loppemarked, der med jævne 
mellemrum afholdes på pladsen på søndage. Se kort 4F

Vestergadekvarteret 
I Vestergade, der stammer helt tilbage til 1700-tallet, er der 
shopping for den stilbevidste og målrettede shopper. Om 
sommeren er gaden forvandlet til sommergågade, hvor al 
færdsel i gaden er på fodgængernes præmisser. Det er med  
til at skabe et afslappet byrum med plads til at slentre ned 
gennem den hyggelige gade og kigge i butikkernes vinduer.
Se kort 6D 

Trøjborg 
Trøjborg er en hyggelig bydel i Aarhus med sit eget bymiljø. 
Her finder du over 100 butikker, en biograf og et indkøbs- 
center. Tidligere var Trøjborg et arbejderkvarter, men i dag  
er området særlig populært blandt studerende, da beliggen-
heden er tæt på både universitet og Aarhus Centrum. Tag  
på slentretur på hovedgaden og kig ind i en af de særegne 
butikker eller hyggelige caféer. Se kort 6A
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SHOPPING DET SKER
Mangfoldigheden inden for shopping og design er en af Aarhus’ mange  
styrker. Et bredt udvalg af restauranter og kulturtilbud fuldender shopping- 
oplevelsen. Her findes alt det bedste inden for dansk design og kunsthånd-
værk, når innovation og kreativitet mødes, og der er rig mulighed for at  
finde nye trends hos de mange upcoming, talentfulde designere.

Hver eneste uge året rundt, bliver der afholdt arrangementer  
og events rundt omkring i Aarhus. Du kan se en række udvalgte  
begivenheder her. 

Strøget 
Med sine 150 butikker og sin centrale 
placering er Strøget oplagt at lægge 
vejen forbi, når shoppingposerne 
skal fyldes. Gå på opdagelse i vel-
kendte butikskæder og spændende 
specialbutikker med personale, der 
er klar til at inspirere og vejlede dig. 

Storcenter Nord
Storcenter Nord tilbyder 1000 gratis 
p-pladser og 60 specialbutikker og 
restauranter. Stort gratis legeland 
i flere etager og hyggelig lille oase 
med behagelige stole til amning  
og fine puslepladser.

Bruuns Galleri
Bruuns Galleri er Danmarks største 
citycenter med over 10 mio.  
besøgende årligt. Her finder du  
69 butikker med alt inden for mode, 
interiør, apotek, boghandler og  
14 restauranter. Du finder også en 
CinemaxX biograf, der er Danmarks 
andenstørste biograf. 

Magasin 
I Magasin finder du et stort udvalg 
af eksklusive brands fra hele verden, 
og her er kunden i fokus. Derfor kan 
du booke en gratis, personlig shop-
per, som kan hjælpe dig med at 
finde det rigtige for dig. I boligafde-
lingen er der et stort udvalg af både 
klassisk og moderne skandinavisk 
design. Er du på jagt efter skøn-
hedsprodukter, finder du en bred 
vifte af lækre, internationale brands 
i stueetagen. 

Bazar Vest 
Syv kilometer fra Aarhus centrum 
finder du Bazar Vest, som gør dit 
indkøb til en oplevelse i sig selv. 
Bazaren er et paradis for både  
gourmeten, den prisbevidste 
og den praktiske i det eksotiske 
madmekka, der har det hele. Gå på 
opdagelse i eksotiske og orientalske 
smagsoplevelser, der giver dine 
smagsløg helt nye indtryk.

Salling 
Midt i centrum af Aarhus ligger 
Salling, et stort og spektakulært 
stormagasin, hvor du finder, alt 
hvad hjertet begærer under ét tag. 
Tag på opdagelse i Salling og find 
kendte mærkevarer og de nyeste 
tendenser inden for fashion, mad, 
bolig og skønhed med service i 
særklasse.
Efter en habil omgang shopping, 
trænger fødderne til hvile. Snup en 
pause med en kop kaffe i Starbucks 
eller besøg Sallings populære,  
prisvindende bager i stueetagen 
med udsigt over Strøget. Du kan 
også tage elevatoren øverst op til 
oasen på taget af Salling. På Salling 
ROOFTOP får du nemlig byens 
bedste 360 graders panorama med 
udsyn til hele Aarhus’ skyline.

Latinerkvarteret
Med inspiration fra Paris’ gader fik 
Latinerkvarteret i sin tid sit navn. 
Atmosfæren her er ganske særlig, 
og når man først befinder sig i 
kvarteret, vil man ikke hjem igen. Du 
finder en verden af unikabutikker, 
beklædning og brugskunst og  
fristelsen er stor, når restauranterne 
og caféerne serverer mad udendørs.
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Aarhus Teater
Aarhus Teater er byens største teater 
med forestillinger seks aftener om 
ugen på fire forskellige scener.
Teateret er et historisk teater midt  
i centrum af byen. Den fredede  
bygning på Bispetorvet er skabt  
af arkitekten Hack Kampmann  
og indviet i 1900.

Musikhuset Aarhus
Musikhuset Aarhus er det største 
koncerthus i Skandinavien og er 
hjemsted for både Det Jyske Musik-
konservatorium, Aarhus Symfoni- 
orkester, Den Jyske Opera, Børne- 
teatret Filuren, café Johan r og 
Maestro Brasserie & Cocktailbar. 
Oplev koncerter, comedy, musicals 
og andre stærke liveoplevelser,  
der giver stof til eftertanke, ømme  
lattermuskler, tårer i øjenkrogen  
og gåsehud over hele kroppen.

SPOT-Festival
Festivalen er en musikalsk øjen- 
åbner, hvor du kan lytte til nyeste 
tendenser inden for dansk og  
nordisk musik. De mange koncerter 
og arrangementer i forbindelse med 
SPOT-Festival foregår ikke kun ét 
sted, men er spredt ud over hele  
Aarhus. Du kan blandt andet høre 
nogle af festivalens koncerter i  
Musikhuset Aarhus, på Godsbanen 
og DOKK1. 

Aarhus Festuge
Aarhus Festuge er en af Nordeuropas 
største kulturfestivaler medmusik, 
kunst, dans, teater, udstillinger,  
børneaktiviteter, fest og sjove happe-
nings rundt omkring i byen. Der er 
noget for enhver smag, uanset om du 
er til det gamle og velkendte eller til 
det nye og eksperimenterende.

Bestseller Aarhus City  
Halvmarathon
Deltag i det populære halvmaraton, 
der tager dig gennem en perlerække 
af attraktioner på løberuten. Mærk 
både byens puls og din egen, mens 
du giver den max gas. Undervejs på 
ruten vil der blive heppet for fuld 
skrue på alle deltagere.

Aarhus Pride
Aarhus Pride er én stor fest- og kamp-
dag for en mangfoldig verden, hvor 
der er plads til alle uanset kønsidenti-
tet og seksuel orientering. Her er alle, 
der vil mangfoldighed, velkomne. 

Northside 
Oplev en af Danmarks største  
musikfestivaler, hvor du kan høre 
musik af danske og udenlandske 
topartister hen over de tre dage, 
festivalen varer. Festivalen adskiller 
sig fra andre festivaler ved at være 
en byfestival tæt på centrum, og  
arrangørerne gør en stor dyd ud  
af at sætte fokus på økologi og  
bæredygtighed. I 2021 bliver den 
nye festivalplads, Eskelunden  
indviet og den skal dermed danne  
rammen for særlige stemning, 
Northside er kendt for.

Food Festival
Her mødes madentusiaster for at gå 
på opdagelse i madens forunderlige 
verden.  Den store plads ved  
Tangkrogen indtages årligt af om- 
kring 30.000 madglade mennesker, 
der udforsker de hundredvis af 
madoplevelser, festivalen tilbyder.

Ceres Arena
Her foregår de helt store arrange-
menter så som sportsbegivenheder, 
messer og koncerter med plads til 
op til 50.000 gæster.

AGF
Fællesskab, familie og fodbold.  
En tur i Ceres Park er en af de helt 
oplagte udflugtsmål for familien  
når AGF spiller hjemme. 

Shopping
Find flere gode  
steder at shoppe

Det sker
Søg efter events og  
lokale tips til aktiviteter
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Comwell Aarhus  
Restaurant V på Comwell Aarhus  
er langt fra det gængse hotel- 
køkken. Menuen er kræs for hver en 
krone. Netop de spiselige priser, et 
hyppigt skiftende menukort og et 
bankende kokkehjerte for særligt 
lokale råvarer og små entusiastiske 
producenter, gør Restaurant V til et 
sted, hvor også aarhusianerne selv 
ynder at komme. Atmosfæren er 
nordisk og eksklusiv, godt hjulpet  
af HAYs dygtige greb i indretningen. 
Her føles både hjemligt og hygge-
ligt og her er altid en uimodståelig 
urban og international atmosfære. 

På V Bar serveres der gin & tonic. 
Men ikke ”bare”. Den enebær-
baserede gudedrik fås i mere end 
70 forskellige varianter, og serveres 
i lige så mange flotte, festlige og 
ginstagramable anretninger.  
V bar tilbyder landets bredeste  
udvalg af aarhusianske Njord Gin  
– brygget af dygtige entusiaster 
på kobberdestilleri på Aarhus  
Sydhavn. Så kig forbi V Bar.  
Det er umagen værd – og de  
har gjort sig umage!

Madkvarterer
Bevæg dig rundt omkring i Aarhus 
og opdag de mange hyggelige 
kvarterer, der er oplagte steder at 
indtage et måltid ved. I Latiner- 
kvarteret finder du små, hyggelige 
og kreative caféer, kaffebarer og 
restauranter i stemningsfyldte  
baggårde, der ligger side om side.
  
I Vestergadekvarteret er der mad- 
oplevelser for enhver smag - lige  
fra sushi og italienske favoritter til 
madbodega og vegetariske retter. 

I Frederiksbjergkvarteret er barren 
sat højt, når det kommer til smags-
oplevelser. Med madmarkeder, 
fortovscaféer og beværtninger 
indbyder området til et afslappende 
hvil, hvor appetitlige måltider  
indtages i de herlige omgivelser. 

Åboulevarden
Aarhus Å er en stor del af bybilledet, 
og langs et stort stykke af åen er en 
helt særlig byatmosfære, hvor åens 
rolige vand møder byens pulserende 
liv. På Åboulevarden finder du  
adskillige caféer, restauranter og 
natklubber, der tilsammen udgør  
et fantastisk spot for dig, der gerne 
vil have noget ekstra ud af din tur  
til Aarhus.  

Aarhus Street Food
Stort madmarked, hvor du kan 
smage ægte street food med mad 
og drikke fra flere end 30 gade- 
køkkener og barer. Du finder Aarhus 
Street Food i den gamle busgarage 
ved rutebilstationen, hvor den store 
hal er indrettet til at give den helt 
rigtige gadekøkkenstemning. 

Restaurant Gäst
Hos Restaurant Gäst møder klassisk 
italiensk velsmag nordisk kreativitet i 
køkkenet. Hos Gäst tager de dig med 
på en kulinarisk rejse til Italien – og 
hele vejen hjem til Norden igen.
Kokkens hjerte banker nemlig for 
begge køkkener, og ved at  
kombinere deres bedste smage og 
råvarer sender de dig på et sandt 
madeventyr på hver eneste tallerken, 
de serverer for dig i restauranten. 
Sæt din kurs mod Banegårdspladsen 
14, og vær deres gæst for en aften.

Michelinrestauranter
Det gastronomiske niveau er  
højt i Aarhus, hvilket har resulteret 
i en Michelinstjerne til henholdsvis 
Restaurant Gastromé, Restaurant 
Frederikshøj og Restaurant  
Domestic. Udover Michelins  
stjerner, gives der også cadeau  
til spisesteder, der har god mad til 
prisen – den såkaldte Michelin Bib 
Gourmand, som Pondus og Hær-
værk kan bryste sig af. Restaurant 
Moment på Djursland er optaget i 
Michelin guiden med udmærkelsen 
Bib Gourmand. Derudover kan et 
spisested opnå Michelin Plate,  
der indikerer, at man her kan  
spise et godt måltid.  

Book1 Design Hostel
Har du lyst til en cocktail i Airstream 
baren, en kaffe i loungen eller at 
gå på opdagelse i de spændene 
madkoncepter i food courten – så er 
der altid en særlig plads hos Book1 
Design Hostel. Både til gæster  
og lokale i Aarhus.

Restaurant Ombord
Den gode mad er der sørget for.  
Det eneste du skal sørge for er at 
samle netop de mennesker, du  
kunne tænke dig at sidde til bords 
med, når delikate, klassiske retter 
med et twist skal indtages.

Hotel Årslev Kro
Lækker og veltilberedt mad  
serveres i hyggelige og herskabelige 
omgivelser kun 12 km fra Aarhus 
Centrum.

Hos Restaurant L’øst har de  
modet til at plukke tendenser og 
kombinere de gode råvarer på nye 
måder, så det både overrasker og 
smager. Ingenting er overladt til 
tilfældighederne, når L’øst serverer 
madglæde, kvalitet og gode råvarer 
på hver eneste tallerken.

Du finder restaurant L’øst midt i 
Aarhus tæt på Strøget og byens 
mange seværdigheder. I rustikke 
omgivelser omkring det åbne  
køkken dyrkes det naturlige, det 
enkle og det nære. Med respekt for 
stemningen og den gode smag.  
Du får l’øst til at komme igen og 
igen. L’øst findes på Østergade 10.

Restaurant Komfur 
Med værdier som håndværk, hygge 
og energi i centrum kan du her nyde 
et lækkert måltid mad fra et over- 
skueligt menukort. For på Restaurant 
Komfur skal det ikke være komplice-
ret at gå på restaurant.

Langhoff og Juul
Økologisk spiseri med fokus på tid  
og nærvær med dem, du elsker.  
Maden er enkel med afsæt i den 
skandinaviske madkultur.

Hotel Sabro Kro
Hver måned skaber kokken en ny 
menu, hvorfor du altid vil finde nye 
smagsoplevelser på Hotel Sabro Kro 
beliggende cirka 15 km fra Aarhus 
Centrum.

Restaurant Mellemrum
Ambitionen på restauranten er  
at give alle gæster en smagfuld 
oplevelse i et lille ’mellemrum’  
– en pauselomme i hverdagen. 

SPIS & DRIK
Er du til hurtig mad på farten eller den helt store gastronomiske madoplevelse? 
Måske du foretrækker et sted midt imellem? Uanset hvad din præference er,  
kan du gå på smagfuld opdagelse i madens verden i Aarhus. Her vil du opleve,  
at der mange steder er et særligt fokus på brugen af lokale og bæredygtige 
råvarer, der er med til at sikre en høj kvalitet. 

Spis og drik
Find alt fra Michelin til 
streetfood spisesteder



Aarhus     5453      Aarhus

OVERNAT I BYEN

Havnebadet
Med promenadedæk og bassin- 
områder er faciliteterne helt i top i 
Havnebadet på Aarhus Ø. I sommer-
halvåret kan du ligge og sole dig  
omkring de forskellige bassiner, 
mens du om vinteren kan tage et 
koldt dyp efterfulgt af en afslappende 
saunatur. Det er stjernearkitekt  
Bjarke Ingels, der har haft en finger 
med i spillet flere steder på Aarhus Ø 
– så læg mærke til den enestående 
arkitektur omkring dig, mens du 
tager en forfriskende dukkert.

Botanisk Have
Botanisk Have er en af de største og 
ældste parker i Aarhus og samtidig 
en af de mest besøgte oaser i midt-
byen. Du kan her opleve alverdens 
planter, uanset om du er til ro og 
stilhed eller sjov og aktivitet. Haven 
er anlagt i et kuperet terræn med 
mange forskellige rum, hvor du fin-
der små intime steder i læ og store 
dejlige åbne plæner. 
I bunden af Botanisk Have, tæt ved 
Den Gamle By, ligger en lille hygge-
lige legeplads i god afstand til trafik 
og ved parkeringspladsen i toppen 
af haven ligger en ny superlegeplads.

Den Uendelige Bro
Forestil dig en bro, hvor du kan  
gå og gå og gå i de smukkeste  
omgivelser uden at nå til ende. 
Sådan er badebroen og kunst- 
værket Den Uendelige Bro, som 
ligger ved Varna Strand/Ballehage 
Strand i Aarhus. Hvad enten du 
har lyst til at trække i badetøjet og 
hoppe i vandet eller spadsere rundt 
og nyde synet af hav, strand og skov, 
er Den Uendelige Bro et fantastisk 
sted at tilbringe en dag med venner 
og familie. Af hensyn til træværket, 
er den taget ned i vinterhalvåret.

Dyrehaven
I Dyrehaven i Marselisborgskovene 
kan du komme helt tæt på både 
hjorte, dådyr og vildsvin. Tag gerne 
gulerødder eller æbler med til  
dådyrene og hjortene, så bliver 
du helt sikkert populær! Tag også 
gerne en madpakke med til dig selv 
og din familie, da der flere steder i 
haven er opsat borde og bænke.  
Af hensyn til dyrene må du ikke 
tage hunde med, cykle, jogge, lave 
orienteringsløb eller samle kastanjer 
og agern, da det er dyrenes foder. 
Du må til gengæld gerne fotogra-
fere, filme samt kælke og stå på ski 
om vinteren. Dyrehaven er let at  
komme til, og der er gode  
parkeringsmuligheder. 

STRANDE  
TÆT PÅ BYEN
Tangkrogen
Tangkrogen er et naturskønt  
område med stranden, hvorfra du 
kan nyde synet af Aarhus havn i det  
fjerne. Området ligger tæt på det 
hyggelige Frederiksbjerg-kvarter 
og er ideelt til en god gåtur. I løbet 
af året bliver der afholdt en række 
forskellige arrangementer på  
Tangkrogen – lige fra cirkus og 
kræmmermarked til Food Festival. 

Den Permanente
Her finder du en af byens bedste  
og mest populære badestrande, 
hvor der om sommeren er adgang 
til en gammeldags badeanstalt. 
Den Permanente ligger kun 2,5 km 
nord for Aarhus centrum og har 
livreddere i sommerperioden samt 
lukkede omklædningsrum, kiosk, 
toiletter og vandhaner.

Ballehage Strand
Naturstranden er placeret i smukke 
omgivelser ved Marselisborgskoven, 
fire km syd for Aarhus centrum. 
Udover flotte omgivelser er der  
også gode faciliteter med en stor 
badebro, toiletter og omklædning 
med bad og parkeringspladser 
oppe i skoven.

Riis Skov
En tur i Riis Skov byder på en  
formidabel udsigt over Aarhus Bugt, 
Mols Bjerge og Aarhus Ø. Skoven 
ligger inden for gåafstand fra det 
meste af byen og er et ideelt sted  
at planlægge en aktiv dag. Skovens 
formål er at være et grønt rekreativt 
område for byens borgere, og  
du er velkommen året rundt,  
døgnet rundt. 

City Sightseeing Aarhus
Se Aarhus fra en Open Top Bus - 
stig på og af, når det passer dig ved 
de 8 forskellige seværdighedsstop.
Køb billet i bussen.
Se tidsplan online på Abildskou.com

AarhusGuiderne 
Oplev Aarhus med byens bedste 
guider. Spændende byvandringer 
og ture til alle seværdigheder i 
verdens mindste storby.
Se rådhuset, domkirken, Dokk1, 
Aarhus Ø og Marselisborg Slot. 
Hør om Aarhus før og nu, kunst  
i byrummet m.m. Specialture  
efter ønske.

Vidste du, at… 
Aarhus er en cykelby. De mange 
cyklister er med til at skabe en grøn 
og bæredygtig by, bidrage positivt 
til eget helbred, trafiksikkerhed og 
en nem færden i midtbyen. Der er 
stillet hundredvis af cykler til rådig-
hed, som du nemt kan leje gennem 
via appen ’Donkey Republic’.

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. 

RETHINKERS
GUIDER I AARHUS

Scandic The Mayor
Bo på Scandic The Mayor  
beliggende i hjertet af Aarhus  
med byens storslåede kultur- og  
shoppingliv lige udenfor døren.

Hotel Oasia Aarhus
På boutique og designhotellet,  
Hotel Oasia midt i centrum af Aarhus 
er det kvalitet og høj service, som er 
omdrejningspunktet. Hotellets  
indretning er nordisk præget med 
designermøbler fra hele norden.

Hotel Guldsmeden
Hotel Guldsmeden Aarhus er et lille 
boutique-hotel, der ligger i byens 
charmerende Latinerkvarter –  
i hjertet af Aarhus med romantiske 
restauranter, historiske bygninger  
og unikke shoppingmuligheder.

Hotel Faber
Hotel Faber ligger ugeneret fra midt-
byens store veje men alligevel tæt på 
centrum. Hotel Faber har flotte og  
lydisolerede værelser, hvor du kan 
nyde dit ophold i byen helt uforstyrret.

Montra Hotel Sabro Kro
Nyd ro og velvære på hyggelige 
Montra Hotel Sabro Kro. Her byder de 
på forkælelse i særklasse med lækre 
værelser, egen restaurant, bar og  
gratis parkering.

Scandic Aarhus Vest
Vil du bo godt i Aarhus med let ad-
gang til Aarhus Centrum, Aarhus Nord 
og Aahus Syd, så bor du centralt på 
Scandic Aarhus Vest. De er kendt for 
et godt morgenbord, store værelser, 
gratis parkering og et godt værtsskab.

Danhostel Aarhus Vandrerhjem
Beliggende i den nordlige del af byen 
også kaldet Risskov med kun fem 
minutters gang til strandkanten

Aarhus Camping 
Aarhus Camping ligger naturskønt få 
kilometer uden for Aarhus Centrum. 
Camping- eller hytteferie midt i  
fredelige omgivelser centralt  
placeret i Aarhusregionen.

Villa Provence 
Hotellet er et lille familiedrevet  
boutique-hotel i hjertet af Aarhus,  
der emmer af fransk stemning. Kåret 
til TripAdvisor som Aarhus’ bedste 
hotel i 2019.

Wakeup Aarhus 
Fuldend din storbyoplevelse på 
Wakeup Aarhus. Er du på udkig efter 
et hotel, hvor prisen er skruet ned, og 
udvalget i buffeten og sovekomforten 
er skruet op? Nyd din getaway i  
Aarhus på det arkitekttegnede lav- 
prishotel – tæt på byens nostalgi, 
kunst, shoppingmekka og forkælelser 
for smagsløgene.

CABINN Aarhus Hotel
CABINN Aarhus er beliggende i hjertet 
af Aarhus ved Åboulevarden med 
indgang fra Bispetorvet ved Aarhus 
Domkirke og Aarhus Teater

Book1 Design Hostel
Et cool design hostel midt i Aarhus. 
Her kan du overnatte i en ’pod dorm’, 
tage en drink i Airstream lobby baren 
eller hænge ud i hostel food courten.

Comwell Aarhus
Bo med alt lige uden for døren.  
Comwell Aarhus er ikke tilfældigt 
landet i Michelin Travel Guide som 
Top Class Comfort Hotel. 240 værelser, 
smagfuldt indrettet af danske HAY, 
professionel og nærværende service, 
og en mageløs udsigt 94 meter over 
Aarhus. Og tilmed alt lige uden  
for døren.

Scandic Aarhus City
Ét af Scandics bedste hoteller for dig, 
som rejser i hverdagene eller nyder 
et weekendophold. Gå ikke glip af en 
gourmetoplevelse på hotellets  
populære Restaurant L’øst.

Hotel GUEST Apart
Lejligheder på mellem 35-55 kvm med 
køkken og bad, som kan tilpasses alle 
behov. Og lækker a la carte restaurant 
samt 600 kvm eksklusive fitness- 
faciliteter.

UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN
Selvom du befinder dig i Danmarks andenstørste by, er der ikke langt til  
naturskønne oplevelser. Tag et hvil fra det pulserende byliv ved en af de  
bynære strande, under trækronernes toppe i skoven eller i en  
hyggelig byoase, hvor der er plads til alle. 

Ud i naturen
Find picnic steder  
og seværdigheder

Sightseeing
Tag på sightseeing og 
nyd storbystemningen

Find overnatning
Hotel, AirBnB eller 
hvad du foretrækker?



DJURSLAND
Djursland er et af de mest attraktive ferieområder i Danmark, 
der også er kendt som Jyllands næsetip. Med historiske  
rødder, unik og mangfoldig natur og en perlerække af  
underholdende attraktioner værdsættes Djursland af  
både børn og voksne. 

Djursland er Danmarks største halvø med 250 kilometer  
kystlinje, kridhvide, børnevenlige sandstrande, stille vige  
og majestætiske kalkklinter. I Nationalpark Mols Bjerge  
findes et enestående istidslandskab med bjergtagende  
panormaudsigter og dybe dødsishuller. 

Utallige oplevelsesmuligheder
Underholdende aktiviteter og attraktioner er noget af det, 
Djursland er mest kendt for. Med Nordens største sommer-
land, Djurs Sommerland, alverdens havdyr i Kattegatcentret  
i Grenaa og vilde dyr i Ree Park Safari, Skandinavisk Dyrepark 
og Munkholm Zoo er der rigeligt med oplevelser for alle.

Historiens vingesus indtræder ombord på verdens længste 
træskib, Fregatten Jylland i Ebeltoft, der byder på et unikt 
stykke danmarkshistorie. På slottene Gammel Estrup, Sostrup 
og Rosenholm får du også historien helt ind under huden  
i de smukke omgivelser.

I to af Danmarks hyggeligste købstæder, Ebeltoft og Grenaa, 
er der gode muligheder for shopping i de fine, gamle gader. 
Hver by kan noget helt særligt. Med de overskuelige  
afstande på Djursland, er det muligt at få rygsækken  
fyldt med spændende oplevelser og gode minder.
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Museer
Rundt omkring på Djursland findes 
en række museer, der hver især 
byder på læring og forundring. 
Museum Østjylland har hele fem 
afdelinger på Djursland, som findes 
i Grenaa og Ebeltoft, og der er  
gratis adgang.

I Ebeltoft finder du også  
museumsskibet Fregatten Jylland 
og Glasmuseet, mens du i Auning 
kan opleve herregårdsmuseet  
Gammel Estrup og Det Grønne 
Museum, der er Danmarks nationale 
museum for jagt, skov, landbrug  
og mad.

Er du mere til rock’n roll er et besøg 
på Memory Lane Rockmuseum  
oplagt. Oplev også et sandt eldorado 
af maskiner hos Dansk Motor og 
Maskinsamling og hold motoren  
kørende med en tur forbi Djurslands 
Jernbanemuseum.

Aktivitetscentre
Giv den gas hos Auning Kartpark 
med spændende tunnelkørsel, ud-
fordrende sving og Danmarks ene-
ste hængebro på en gokartbane. 

På Kyst- og Fjordcentret kan du leje 
kanoer og motorbåde til en sejltur på 
Randers Fjord. Du kan gå i waders, 
tænde bål, dyste med vandraketter 
og mange andre spændende frilufts-
aktiviteter inde og ude. 

Karpenhøj Naturcentret er et godt 
udgangspunkt for friluftsaktiviteter i 
Mols Bjerge. Her kan du leje  moun-
tainbikes, havkajakker og være med 
på guidede ture og vildmarks- 
gourmetarrangementer.

Dyreparker & hajcenter
Djursland er beriget med forskellige 
aktiviteter, hvor du kan opleve dyr. 
Oplev et hav af oplevelser i  
Kattegatcentret eller tag på  
udendørs safari hos Ree Park Safari. 
Også Skandinavisk Dyrepark lukker 
dig ind i dyrenes verden, mens 
Munkholm Zoo lader dig komme 
helt tæt på dyrene.

Oplev danmarks Istidslandskab  
Nationalpark Mols Bjerge
De danske bjerge byder sig til med 
billedskønne bugtende landskaber. 
Højt oppe 360 graders udsigts- 
punkter. Dybt nede er der dramati-
ske dødishuller, hvor der har ligget 
isbjerge og smeltet bort. Rækker af 
hvide strande følger kystens slyng-
ninger. Du kan finde en af landets 
bedste stier, Mols Bjerge-stien, der 
er internationalt certificeret Leading 
Quality Trail – Best of Europe. 

Oplevelserne står i kø i Mols Bjerge. 
Den landskendte Kalø Slotsruin, 
Bronzealderens Trehøje og Agri 
Bavnehøj er med 137 m.o.h.  
Nationalparkens højeste punkt. 

Stenalderens Porskær Stendysse, 
Danmarks største runddysse. Tæt 
på ligger nationalparkhovedstaden 
Ebeltoft med bindingsværk, stik- 
roser og hyggelige butikker og 
caféer.

I skoleferien står der nationalpark- 
guider og uddeler gratis kort og 
giver guidede ture. 

På nationalparkbooking.dk kan du 
booke ture med nationalparkbus-
sen, et historisk paketskib, snorkel-
dyk, vandreture m.m. 

Tilbage til stenalderen
På det nordlige Djursland ligger  
to af Danmarks mest markante  
minder fra stenalderen, jætte- 
stuen ved Tustrup og stendyssen 
ved Stenvad. Ved Tustrup er der 
opført en servicebygning, hvor der 
både er toilet og plancheudstilling 
om gravpladsen. 
I Nationalpark Mols Bjerge ligger 
Poskær Stenhus, der er Danmarks 
største runddysse og fungerede 
som en fælles grav- og kultplads. 
Stedet er indtegnet i Nationalpark 
Mols Bjerge-stien og der er parke-
ringsplads og bænke på stedet.

Vidste du, at...
I Lübker Golf & Spa Resortet ligger 
en fredet jættestue, som i dag  
fremstår i oprindelig stand, så det  
er muligt at træde ind i den. Lübker 
har desuden anlagt en Hjertesti  
på 5 km til både gang, løb og picnic. 
Turen kan startes fra begge resortets 
hovedbygninger, og der er mulighed 
for parkering begge steder.

Djurs Sommerland  
Nordens største sommerland med  
9 fantastiske temalande.  
Danmarks største rutschebaner,  
et kæmpestort Vandland og over  
60 forlystelser for både små og  
store legebørn.

5 highlights om Djursland
• Fyldt med oplevelser, aktiviteter 

og attraktioner. Oplev blandt 
andet Nordens største sommer-
land – Djurs Sommerland. 

• Naturen i Syddjurs er præget af 
et enestående landskab, der er 
opstået gennem flere istider. 
Det unikke landskab kan opleves 
i Nationalpark Mols Bjerge.

• På Norddjurs er en række  
mindre byer forbundet med  
en kyststi. Alle byder på ægte  
feriestemning. Tag til bade-
venlige Fjellerup Strand eller 
havnebyen Bønnerup, hvor du 
finder hyggelig havneatmos- 
fære og gode spisesteder. 
Følger du kyststien kommer 
du igennem den lille landsby 
Gjerrild omringet af bøgeskov 
og kyst til alle sider.

• Rundt på Djursland er  
passionerede ildsjæle som  
tilbyder lokale fødevarer i  
hyggelige gårdbutikker,  
vingårde og bryggerier

• På halvøen Helgenæs er der 
spændende naturområder  
og kulturhistoriske glimt.  
Ved ”landets ende” findes  
Sletterhage Fyr, der er et  
godt sted at fiske.

SE & OPLEV
Der er rigeligt at opleve, når turen går til Djursland. Her kan du se 
dyr, prøve milde og vilde forlystelser, tage på spændende museer, 
indtage delikat mad og meget mere.

Alt om Djursland
Få inspiration og find 
alle guides om området

Se & Oplev
Vi guider dig til flere 
oplevelser



Anholt er et paradis ude midt i Kattegat, hvor du kan opleve 
naturen og livet på Danmarks mest isolerede ø med kun  
160 faste beboere.

Her er hav, klitter, endeløse strande og højt til himlen. Anholt 
er en naturperle med Ørkenen, Nordeuropas største lavhede, 
og et eldorado af vilde blomster og frie fugle. Et særkende 
for øen er den store bestand af spættet sæl, der kan opleves 
på Totten, Anholts østligste punkt, ved Anholt Fyr.  

På Anholt er der også masser af plads til at nyde solen og 
en dukkert fra den 25 kilometer lange kyst med fine, hvide 
sandstrande. Havnen bliver flittigt besøgt af lystsejlere,  
fiskerbåde og joller, og sommerens livlige havnemiljø byder 
på musik, lokal gin og smukke solnedgange. På øens  
restauranter kan du nyde den lækre, lokale specialitet,  
friske jomfruhummere.
Klitterne og bakkerne på Anholt byder også på en unik 
mulighed for at opleve de lysende stjerner og stjerne- 
formationer på himlen uden forstyrrende kunstigt lys. 

Sejlturen fra Grenaa Havn tager omkring tre timer.  
Turen til Anholt kræver en overnatning.

ANHOLT

Overnatning
Du kan overnatte på kro, i feriehus, 
på camping med direkte adgang 
til sandstrand, på Bed & Breakfast 
i en charmerende ældre villa, i en 
hyggelig byhave eller i nyrenoverede 
værelser på havnen. Feriehuse kan 
lejes via Novasol.

Transport på øen
Det er nemt at komme frem på 
cykel eller i golfvogn, som kan lejes 
på øen. Bagagetransport til og fra 
færgen arrangeres nemt med øens 
vognmandsforretning. Taxa er også 
en mulighed.

Ørkenvandring
Ørkenen er omtalt som en af 50 
unikke naturoplevelser i Danmark i 
inspirationsguiden ”Smutturen”.

Sælerne på Anholt
En dagstur til fyrtårnet og sælkolo-
nien, enten via Ørkenen eller langs 
stranden, er en særlig oplevelse på 
Anholt. Turen er naturligvis til fods. 
Medbring mad og drikke.

Sommerliv på Anholt 
Her er kitesurfertræf, musikfestival, 
hummerdage og ”Langt Ude på  
Anholt” – en kunstfestival med  
naturskønt kunstkaos og  
marathonløb.

Anholt Gin
Enebær fra Ørkenen og det  
renested Anholt-vand på flaske.

Mad og drikke
Der findes butikker og skønne spise- 
steder. Husk at tjekke åbningstider 
da de kan variere afhængig af årstid.

Byvandring
Anholt Museum tilbyder guidede 
byvandringer og fortæller om 
Anholts historie, fiskeri, strandinger, 
menneskene og traditionerne.

SE & OPLEV
Der er én daglig færgeforbindelse til Anholt fra Grenaa,  
så det er nødvendigt med overnatning på øen.  
Info og online booking www.anholtfergen.dk
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Molskroen
Molskroen er kendt for sine  
gastronomiske traditioner og gode 
service. Det er dyder, som de værner 
om hver eneste dag. Samtidigt  
forfiner de og udvikler deres måde 
at være restaurant og hotel på - 
altid med gæsten i fokus.

Ebeltoft Gårdbryggeri
Ebeltoft Gårdbryggeri brygger  
sodavand og øl, som kan nydes 
mange steder i lokalområdet.  
I Kvickly Ebeltoft er hele deres  
sortiment på hylden. Og det hele 
kan selvfølgelig også findes i  
bryggeriets terrasse og taproom.

Restaurant Moment
Som nabo til den bæredygtige 
landsby Friland ligger Restaurant 
Moment. Med en helt specifik 
tilgang til råvarerne forsøger de at 
give hver gæst den største smags- 
oplevelse, der kan opnås på  
baggrund af friske og bæredygtigt 
producerede grøntsager og urter.

Hylkegaard ved Voldby
Ved gården i Voldby er anlagt  
en vinmark med hvidvinsdruen,  
Solaris. I gårdbutikken findes 
udover gårdens egne produkter et 
bredt udvalg af vine og spcialiteter 
fra middelhavsområdet. De rå  
omgivelser i den gamle lade danner 
rammen om gårdens galleri med 
moderne dansk kunst. Gårdbutik-
ken og galleriet er åben for alle.

Mariendal Mosteri
Mariendal Mosteri producerer 
æblemost, æbleisvin, æblecider og 
vine lavet på druer fra Åkjærsgård. 
Produktene kan bl.a. købes hos 
Meny i Rønde og Hos Walter. 

SMAGSOPLEVELSER

HOTEL, KRO &  
FERIECENTER

OVERNATNING

Dronningens Ferieby
Ferieby med meget handicapvenlige 
feriehuse med skoven, stranden og 
heden som nærmeste naboer.  
I forbindelse med feriebyen er der en 
handicapvenlig badebro og offentlig 
strand med livreddertårn.

Hotel Fuglsøcentret
Frokostrestaurant og 9-hullers 
naturgolfbane samt nabo til 
Karpenhøj Naturcenter, der udlejer 
kajakker, MTB og alm. cykler,  
beachvolley samt minigolfbane.

Den Gamle Kro
I Hornslet finder du Den Gamle Kro, 
der serverer en spændende  
kombination af klassisk og  
moderne kromad.

Langs kysten ligger der flere større 
feriehusområder. Udover i Grenaa 
og Ebeltoft er især Handrup Bakker, 
Egsmark Strand og Ahl populære 
områder. På nordkysten er det især 
ved Fjellerup, Bønnerup og Gjerrild 
der ligger mange sommerhuse.
Lej sommerhus ved 

Ved Øer ligger Landal Ebeltoft  
- Øer maritime Ferieby
Den idylliske feriepark er anlagt på 
vandet og hvert enkelt feriehus har 
en fantastisk udsigt.  
Udover lækre ferieboliger i maritimt 
miljø også aktiviteter for enhver 
smag. Hop i swimmingpoolen, dyst  
i sportshallen eller på minigolf- 
banen og grin på legepladsen.  
Er du mere til naturoplevelser?  
Så snør vandrestøvlerne eller lej 
en cykel og nyd den smukke natur 
omkring feriebyen.

Øer Gårdbutik
Her sælges kød, vin, ost, mejeri- 
produkter, blomster og grønsager. 
Køb take away i deres Foodtruck. 

Møllerup Gods gårdbutik
Møllerup Gods Gårdbutik har stor 
fokus på produkter med deres 
hjemmedyrkede hamp. En spæn-
dende butik som fuldender dit 
besøg på Møllerup Gods.

Ladefogedgaarden
Kig forbi den smukke firlængede 
bindingsværksgård i Vejlby. Her 
er en lille café med verden bedste 
kaffe, kager og sandwich. Livsstil- 
butikken har et lækkkert udvalg  
af sko, tøj og ting til indretning

Høbjerg gartneri, gårdbutik & café  
På gartneriet sælges frugt, grønt, 
bær og kartofler fra egen avl.  
Café og gårdbutik har åbent  
i sommerhalvåret.

Lübker Golf Resort

Molskroen Strandhotel

Hotel Marina 

Ebeltoft Park Hotel

Kaløvig Center

Pindstrup Centret

VANDRERHJEM

CAMPING

Dalgård Camping

Krakær Camping 

Hestehaven Camping 

Grenaa Strand Camping 

Ebeltoft Strand Camping 

Fornæs Camping 

Fjellerup Strands Camping 

Blushøj Camping - Ebeltoft

Sølystgård Camping

Danhostel Ebeltoft

Danhostel Rønde

Gjerrild Gæstehus
Alt om Anholt
Få inspiration og find 
alle guides om øen

Find overnatning
Se det store udvalg af 
overnatningsmuligheder

På Djursland er der over 15  
campingpladser med hver deres  
kendetegn. Fælles er den store  
faktor af hygge, børne- og hunde- 
venlighed. Her er et udvalg.

Feriepartner Ebeltoft

Novasol

FERIEHUS



På det sydlige Djursland finder du en af Danmarks mest 
populære feriebyer, Ebeltoft. Byen er kendetegnet ved sine 
skæve bindingsværkshuse, snørklede gader med toppede 
brosten og blomstrende stokroser, som får byen til at  
emme af idyl.

Den stemningsfyldte by ligger på en bakke ned til Ebeltoft 
Vig med et maritimt miljø. Her finder du det flotte, gamle 
træskib Fregatten Jylland og smuk glaskunst fra hele verden 
på Glasmuseet Ebeltoft.

Ebeltoft by er, med sit historiske bymiljø, en del af National-
park Mols Bjerge. Torvet er Ebeltofts hjerte, hvor vægtere og 
byens berømte vartegn, Det Gamle Rådhus, afspejler flere 
hundrede års danmarkshistorie. Det charmerende rådhus er 
årligt ramme for mange vielser af både danske og uden-
landske par. Her findes også molbostuen og fangehullet i 
kælderen, som du kan kigge forbi. 

Ikke langt fra Ebeltoft findes dejlige strande, billedskøn  
natur og dyreparken Ree Park Safari, hvor du kan se  
alverdens fascinerende dyr.

Sdr. Plantage 
Syddjurs Kommune har, i samarbej-
de med lokale mountainbikeklub-
ber, anlagt et 13 km langt moun-
tainbike-spor i plantagen. Sporet 
er ensrettet og indeholder mange 
sjove og udfordrende forhindringer.

UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN
Den smukke kystby trækker hvert år mange ferieglade gæster til, som 
nyder beliggenheden med natur og strand helt tæt på byen. Som den 
eneste købstad i landet ligger Ebeltoft i en nationalpark. Både i og 
uden for Ebeltoft er der skøn natur både til lands og til vands,  
som er med til at fuldende dit ophold.

Ebeltoft er den eneste by på den 
jyske østkyst, der vender mod vest. 
Derfor kan du her opleve utroligt 
smukke solnedgange.  

Vibæk Strand ved Ebeltoft er 
oplagt til sjove vandaktiviteter heri-
blandt windsurfing og beachvolley. 
Stranden er med sin lave dybde  
meget børnevenlig. Ved Vibæk 
Strand møder du naturguider fra 
Nationalpark Mols Bjerge, som 
formidler og fortæller om livet ved 
kysten og om det du fanger. 

Også Ahl Strand ved Ebeltoft er 
også børnevenlig med sit lave vand, 
der opvarmes hurtigere af solen 
end andre steder. Strandbunden er 
afvekslende med sand, ler, sten  
og tang, som gør snorkleturen 
interessant. 

Ikke langt fra Ebeltoft ligger  
Boeslum Strand, der med sin græs-
dækkede strandeng er god at læg-
ge sit håndklæde på. Stranden er 
familievenlig, men vær opmærksom 
på, at vandet hurtigt bliver dybt.

Egil Fischers Ferieby  
ved Femmøller Strand  
Kyststemningen er på sit højeste 
ved Femmøller Strand, der er et af 
Danmarks klassiske bademiljøer og 
den første ferieby i Danmark.  
Ved stranden ligger badehotellet 
Molskroen, der med dansk gastro-
nomi i topklasse er et besøg værd. 

Jazz på Torvet 
Sommersæsonen i Ebeltoft er også 
jazzsæson. Hele sommeren kan du, 
hver lørdag, opleve jazzens skønne 
toner under åben himmel. 

Loppemarkeder  
Det er også på lørdage i sommer-
tiden, at du finder loppemarkeder 
foran Glasmuseet. Så kig forbi og se 
om du kan gøre et godt fund. 

Molbohistorier 
De fleste kender de velkendte  
molbohistorier, der på sjov vis 
fremstiller beboerne fra Mols- 
området som nogen, der mangler 
lidt på øverste etage. Bogen med de 
sjove historier kan købes på  
Fregatten Jylland.

Det Gamle Rådhus 
På Torvet i Ebeltoft ligger det 
landskendte rådhus, hvor mange 
par hvert år bliver viet. Rådhuset er 
åbent og du kan besøg Vagtstuen, 
Molbostuen, Tingstuen og Fange-
kælderen, der med originalt interiør 
er en herlig tidslomme at bevæge 
sin rundt i.
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EBELTOFT

DET SKER
I Ebeltoft kan du finde arrangementer, der bidrager med timevis af 
underholdning. Med musik, teater, historiske oplevelser og meget  
mere sørger byen for, at dens lokale og gæster får oplevet en masse. 
Læg mærke til de store, flotte stenæbler, der pryder bybilledet  
og som understreger, at du befinder dig i ”Æbel-toft”. 

Vidste du, at... 
Som den første i landet tegnede 
arkitekt Egil Fischer i 1920’erne en 
byplan for feriebyen i Femmøller 
Strand med veje og alléer, udstyk-
kede parceller, grønne flader og 
sportsplads i midten. Feriebyen 
er genskabt og Nationalpark Mols 
Bjerge tilbyder guidede ture i ferie-
byen, ligesom du kan tage et kort 
over feriebyen og selv begive dig 
rundt. Find kortet på parkerings-
pladsen et par huse fra Egil’s Café. 

Vægtergang  
Traditionen tro kan du høre  
vægterne synge i Ebeltofts gader i 
sommerperioden. Vægterne synger 
kl. 20 og 21 ved Det Gamle Rådhus 
og går herefter på tur rundt i byen.

Alt om Ebeltoft
Få inspiration og find 
alle guides om byen



Havnemiljøet - 4 på stribe
Gå en tur langs havnefronten fra fregathavnen med træ-
skibe og den flydende scene ’The Island’ forbi trafikhavnen 
med gode faciliteter til gæstesejlere. I Fiskerihavnen holder 
restauranter, specialforretninger og lokale kunstnere til i et 
klassisk havnemiljø. Herfra sejler nationalparkens veteranskib 
’Skødshoved’ ud på guidede ture. Skudehavnen med de røde 
træhuse oser af hygge. Se kort fra 4E-3H

Maltfabrikken  
Et kulturelt åndehul i et gammelt fabriksmiljø. Den røde dame 
knejser over Ebeltoft og emmer af liv. Et mødested for kunst, 
kultur, mad og oplevelser hele året rundt. Se kort 5E

BMA på Maltfabrikken 
Bag bogstaverne BMA gemmer sig en masse gode historier 
og kulturelle oplevelser. Det er et bibliotek, museum og arkiv i 
skøn forening og sammensmeltning. Et spændende, nytænkt 
samarbejde mellem Syddjurs Bibliotek, Museum Østjylland 
og Ebeltoft Byhistoriske Arkiv. Se fx istidsmodellen der forklarer, 
hvordan landskabet i Mols Bjerge er blevet dannet eller nyd den 
smukke panoramaudsigt over Ebeltoft Vig. Se kort 5E

Fregatten Jylland  
Det levende museumsskib har en maritim og historisk  
stemning. Gå ombord og få eventyrlige fortællinger og  
aktiviteter for børn og voksne. Se kort 4E

Glasmuseet Ebeltoft  
Internationalt museum for moderne glaskunst. Her kan 
du året rundt se skiftende udstillinger med værker fra hele 
verden. I Glashytten arbejder kunstnere med den glødende 
masse. Museet har også gode aktiviteter for børn. Snup en 
”opdagelseskuffert” og leg dig til viden om glas. Se kort 4F

Farvergården
Besøg Farvergården og få historien om det sidste farveri  
i Ebeltoft. Farvergården ligger på Adelgade, og i haven og  
gårdhaven er du velkommen til at spise medbragt mad.
Se kort 5E

SPIS & DRIK
Langhoff & Juul
Maden er autentisk og lavet ud fra et bæredygtigt princip  
med lokale og økologiske råvarer. Fokus er kvalitetsmad med 
sans for detaljer og kvalitet, og betjeningen er personlig.  
Udsigten over Ebeltoft Vig er prikken over i’et.

Molskroen
Kendt for sine gastronomiske traditioner og gode service  
hvor gæsten altid er i fokus. Glæd dig til at forkæle dine 
smagsløg her.

Egil’s Café
Blot et stenkast fra stranden kan du nyde en kop kaffe med 
bønner fra eget risteri, en specialøl eller et godt glas vin. Til 
kaffen er der friskbagt økologisk brød fra eget bageri samt 
hjemmelavede kager. Kig ind til risteriet, når du sidder inde i 
caféen eller i gårdhaven, der er åben, når vejret tillader det. 

Ebeltoft Gårdbryggeri  
Lille familieejet bryggeri der brygger sodavand og øl med de 
bedste råvarer. Stedet er oplagt som picnicsted, hvor du kan 
nyde en øl med udsigt over Kattegat. 

Det Grænseløse Køkken 
Stemningsfulde pop-up arrangementer altid med måltidet 
i fokus. Lad dig overraske i hyggelige, utraditionelle rammer 
for fællesspisninger, kokkeskoler og udenlandske kokke på 
gæstevisit.
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SE & OPLEV BYEN
Ebeltoft viser, at en by ikke behøver at være stor, for at have 
mange tilbud. Ved ankomsten til Ebeltoft fornemmer du 
straks kystby-stemningen med både strand og havn,  
der byder på alt lige fra krabbefiskeri til koncerter.

Det sker i byen
Find restauranter  
og aktiviteter
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Grenaa Strand 
Stranden tættest på havnen er med 
sit lave vand og fine sand utroligt 
børnevenlig. I baggrunden ligger 
klitterne, omgivet af sommerhuse, 
og hver sommer er der mange sjove 
aktiviteter på stranden. Stranden 
mod syd har tidligere været udpe-
get til Danmarks næstbedste strand 
og den er et besøg værd året rundt. 
Stranden har en udsigtsplads, som 
er handicapvenlig og velegnet til at 
nyde medbragt mad på.

Åen 
Langs Grenaa Å kan du følge en 
hyggelig sti, der tager dig fra havn 
til by eller omvendt. Åen forbinder 
lystbådehavnen med byen og fort-
sætter forbi Grenaa Golfbane og ud i 
Kolindsund. Stien kommer forbi det 
nye boligområde ’Åbyen’, der med 
kunstig ø og små kanaler har  
skabt et rekreativt miljø. Ved de 
romantiske hvide broer ligger  
Kulturhuset Pavillonen.
På Gasværksvej, midt i Grenaa by 
kan du leje en kano og sejle op ad 
åen ud til Enslevgården via Kyst-  
og Fjordcentret.

Kløverstierne  
De fire kløverstier i Grenaa brin-
ger dig rundt i Grenaas gader og 
stræder, ned til åen og ud i åbne 
landskaber. Stierne har alle ud-
gangspunkt fra Torvet og er fordelt 
på fire længder, der giver mulighed 
for gå- og cykelture eller en MTB-
tur. Grøn rute er 3 km, blå 5,5 km, 
rød 7,6 km og sort 12,8 km.

For de aktive 
Er du til skov, hede, kyst eller hav? 
Foretrækker du at få pulsen op un-
der en frisk gåtur eller på en løbe-, 
eller cykeltur? Måske du oplever 
naturen bedst til hest? Uanset hvad 
du kan lide, har Grenaa naturen, 
som skaber din egen personlige le-
geplads. Veludbyggede stisystemer 
findes i og omkring Grenaa, og der 
er ingen undskyldning for at blive 
hjemme. Bag idrætscentret finder 
du udendørs træningsfaciliteter, så 
du kan få pulsen op. 

Læg vejen forbi turistinformationen 
på Torvet og få udleveret kort over 
Grenaa Plantage og Fuglsang Hede. 
I kortet er der afmærkede vandre- 
og løberuter, så du nemt kan finde 
vej. Snup også en guide til skulp-
tur- og naturoplevelser i Norddjurs 
Kommune, hvis du gerne vil opleve 
noget på din vej.

Tryghed for vandhunde 
Tre af adgangsvejene til Grenaa 
Strand har parkeringsplads, toilet 
og bruser. Ved Dronningens Ferieby 
er der opsat en badebro og rampe 
til kørestolsbrugere, som nemt 
kan komme frem og tilbage. Her 
er også et bemandet livreddertårn 
om sommeren. Flaget i tårnets top 
indikerer, om det er sikkert at hoppe 
i bølgen blå.

Yderst på tippen af Djurslands ’næse’, ligger Djurslands 
største by, Grenaa. Historisk set har byen altid været en  
vigtig handelsby, og det historiske præg ses tydeligt på  
det charmerende middelaldertorv med Grenaa Kirke,  
som byens vartegn.

I den gamle, gule købmandsgård med det smukke bind-
ingsværk har Museum Østjylland Grenaa i dag til huse, og 
her kan du gå på opdagelse i 10.000 års historie om Nord-
djursland.

På havnen i Grenaa ligger Kattegatcentret, hvor du kan 
komme helt tæt på havets forunderlige dyr. Det er også 
herfra, der sejler færger til både Anholt og Sverige. Syd for 
havnen ligger en syv kilometer lang sandstrand, som med  
sin lave vanddybde og fine sand er yderst børnevenlig.

Kunstudstillinger  
Året rundt kan du opleve kunstud-
stillinger i Grenaa og omegn. Besøg 
udstillingerne på Rådhuset, i Kul-
turhuset Pavillonen, på Norddjurs 
Bibliotek, i Djurslands Bank og i 
Baunhøj Mølle.

Sankt Gertruds Kirke  
Kirken, som i folkemunde kaldes 
Grenaa Kirke, har et af Nordeuropas 
bedste orgler. Fra kirketårnet høres 
de smukke toner fra Dronning 
Ingrids Klokkespil, som spiller hver 
dag kl. 9, 12, 15, 18 og 20. 

Guidede ture
Tag med på tur i den hyggelige 
by med små gader og charme-
rende bindingsværkshuse. Læg 
vejen forbi Den Gamle Smedje, 
der er åben i sommerperioden, 
eller oplev havnens historie på en 
havnevandring.

Musik på Torvet 
Året rundt er der liv og glade dage 
på torvet i Grenaa. Oplev hyggelig 
shopping og den dejlige sommer-
stemning med musik og aktiviteter 
på torvet ved det lyserøde turist-
kontor. 

Den Gamle Smedje  
På Smedestræde finder du Den 
Gamle Smedje, som hver sommer 
tages i brug. Læg vejen forbi og se 
smeden udføre sit hårde arbejde.  

Søndagsåbent
Butikkerne i Grenaa har åben  
alle søndage i juli kl. 10-15. 

GRENAA

DET SKER
I Grenaa er det ikke vejret, der afgør, om I kan få dagen til at gå 
med sjove aktiviteter. Find inspiration som udnytter ferietiden 
bedst, så alle kommer hjem med gode minder i bagagen. 

UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN 
Naturen i Grenaa og omegn har unikke oplevelser at byde på. Her er  
både plantage, kalkklinter, hvide sandstrande, hav, å og meget mere. 
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Sangstrup og Karlby Klint 
Kalk og forsteninger med over 65 
millioner år på bagen kan findes 
lidt nord for Grenaa. Gå på jagt efter 
forsteninger eller tag på dykker- og 
snorkeltur i det klare vand, der med 
den lyse kalkbund giver en helt  
speciel undervandsoplevelse  
– særligt i sollys.

Anholt Havmøllepark 
På klare dage kan du fra havnen 
og ved kysterne f.eks. ved Fornæs 
Fyr eller Sangstrup Klint, se Anholt 
Havmøllepark, en af Europas største 
Havmølleparker. 111 møller rager 
markant op i horisonten med deres 
142 meter og sikrer grøn energi  
og en bæredygtig fremtid.

Fornæs Fyr 
Fyret ved Fornæs stammer fra 1892 
og er bygget i granit. For de erfarne 
dykkere og lystfiskere er der mulig-
hed for et dyk og fiskeri i havet ud 
for fyret. Sikrest er det dog på land, 
hvorfra du kan se til Anholt  
Havmøllepark. 

Grenaa Plantage 
Tæt på strand og by ligger den 
fredfyldte plantage. Her er masser 
af aktiviteter for naturelskere, der 
ynder at gå lange ture, tage på ride- 
ture, lege på naturlegeplads eller 
lufte mountainbiken på Danmarks 
længste singletrack mountainbike- 
spor, som byder på en 23 km godt 
afmærket og udfordrende single-
track mountainbiketur. 

Alt om Grenaa
Få inspiration og find 
alle guides om byen

Det sker i byen
Find restauranter  
og aktiviteter
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Kattegatcentret - Danmarks Hajcenter
I Kattegatcentret i Grenaa kan du mærke gyset, når hajerne 
viser deres faretruende tandsæt og komme helt tæt på flere 
end 200 forunderlige og farvestrålende arter af havdyr.  
Her er der fare for vandsprøjt! Se kort 13F

Hver mandag og tirsdag i sommerperioden kommer Kyst- og 
Fjordcentrets hurtiggående gummibåd forbi og tager folk 
med på tur ud fra Kattegatcentret på Grenaa Havn. 

Liv på Sydhavnen  
Området ved den gamle silo på Sydhavnen er omdannet  
til et kulturelt mødested med maritime oplevelser og  
arrangementer for alle. Søg på Facebook efter events.  
Se kort 12B

Grenaa Naturskole 
I klitterne ved lystbådehavnen ligger naturskolen, hvor natur-
vejledere tilbyder sjove aktiviteter på stranden og langs kysten. 
Glæd dig til en aktiv dag sammen med din familie i et par  
waders, med gps-jagt i skoven, krabbejagt, pandekager på  
bål, det åbne laboratorium med rørebassin, stereolupper  
og udstoppede dyr. Se kort 11G

Museum Østjylland 
Oplev historien om livet, havet, kalken og jorden på Norddjurs 
gennem 10.000 år. Mød hippien, fiskeren og stenaldermanden 
eller følg børnesporet. Der er ekstra fokus på tilgængelighed. 
Gratis entré på museet. Se kort 4D

Museumsgården  
Museum Østjylland i Grenaa ligger i den flotte gule  
købmandsgård med bindingsværk. Museet er handicap- 
venligt, og børn kan følge i den nysgerrige dreng Hugos  
fodspor i udstillingerne. Se kort 4D

Baunhøj Mølle
På toppen af Baunhøj ligger Grenaas vartegn. Baunhøj Mølle 
danner ramme om både vielser, skiftende kunstudstillinger  
og aktiviteter, hvor du f.eks. kan opleve møllersvendene  
male korn. Se kort 2A

Legepladser  
Spis medbragt mad eller køb en sandwich, som nydes i  
smukke omgivelser i anlægget over for Pavillonen, hvor  
der også er legeplads. Ved havnen er der legeplads ved  
andedammen, lystbådehavnen og i skoven bag ved 
Hotel Marina. Se kort 2C, 11E, 10G og 12F

HAVNEOMRÅDET

BYEN

SE & OPLEV BYEN
Grenaas byliv er centreret omkring købstadens torv, det 
hyggelige gågademiljø, kirken og den smukke museums- 
bygning. Torvet er om sommeren centrum for udskænkning, 
musik og meget mere.
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RANDERS
Randers er én af Danmarks ældste købstæder og ligger  
solidt placeret i hjertet af Jylland, lige der hvor Randers  
Fjord og Gudenåen mødes. Derfor vil du opleve, at der ikke 
er langt fra det moderne, pulserende byliv til fred og ro  
i smuk natur tæt på vandet. 

Der er altid liv og glade dage i Randers – uanset hvornår på 
året du besøger byen. Byens historie kan med sikkerhed 
spores tilbage til 1000-tallet, hvilket tydeligt ses i de gamle, 
hyggelige middelaldergader med velbevarede, skæve bin-
dingsværkshuse, brosten og charmerende skilte. Danmarks 
ældste gågade, Houmeden, er oplagt at slentre ned ad,  
når turen går til Randers, da historien her taler sit eget  
tydelige sprog.  

Udover det historiske islæt og de mange oplevelser og 
kulturarrangementer, er også naturen i og omkring Randers 
helt særlig. Beliggende ved skov, fjord, Gudenå og et kupe-
ret landskab er der rig mulighed for at dyrke naturens glæ-
der. Selv en eksotisk naturoplevelse venter på dig i Randers 
Regnskov blandt de mange spændende dyr. Den eksotiske 
varmeoplevelse fortsætter i Water & Wellness Randers, hvor 
du kan blive varmet igennem i Danmarks største saunahave.  
 
Forkæl lattermusklerne og ørerne med musikalske og  
underholdende arrangementer på Værket eller udforsk mar-
kante værker lavet af Danmarks førende malere på Randers 
Kunstmuseum. Du kan også lægge vejen forbi Museum Øst-
jylland i Randers, som er et af Danmarks ældste og største 
lokalmuseer. Her kommer du på en moderne kulturhistorisk  
tidsrejse fra oldtid til nutid.
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UD I NATUREN
Naturen i og omkring Randers er unik. Her er både fjord, å, parker 
og skov. Særligt er naturen oplagt til både korte smutture og lange 
vandreture og rundt om Randers Fjord er der cykelstier til dig,  
der gerne cykler en tur. 

Ragna
Danmarks mindste færge tager 
dig sikkert over Randers Fjord fra 
Mellerup til Voer på intet mindre 
end fire minutter. Nyd en kop kaffe 
og et stykke kage i sommerhalvåret 
på Café Færgestedet. 

De nedre byer
Kendetegnet for de tre landsbyer, 
Tjærby, Vestrup og Albæk, er at de 
ligger mellem morrænebakker og 
lave engdrag ned mod fjorden. Læg 
vejen forbi, under en cykeltur om 
fjorden, og se de firlængede gårde, 
Støvringgaard Kloster og gravplads. 

Fladbro er stedet, hvor Nørreåen og 
Gudenåen mødes lige i udkanten af 
Randers. Mange går en tur i Fladbro 
skov på ”Hjertestien”, spiller golf i 
Randers Golfklub, ser på dyr i dyre-
haven, spiser frokost på Restaurant 
Funders eller klatrer i Klatreparken. 
Aftensmaden indtages på Fladbro 
Kro, der i 2019 blev kåret som Årets 
Landevejskro. Kroen er kongeligt 
privilegeret og har et køkken af høj 
standard. Du kan nemt bruge  
mange dage i området, og evt. til-
bringe en forlænget weekend eller 
en uges ferie på den naturskønne 
campingplads, Randers City Camp.

Naturnationalpark Fussingø  
og Læsten Bakker
Det smukke område med det 
kuperede terræn og de gamle, høje 
træer indeholder gode vandrestier, 
primitive overnatningspladser og 
Fussing Sø, hvor der er gode bade-
muligheder. Tæt på skoven ligger 
Fussingø Slot.

Hvidsten 
10 km nord for Randers ligger  
Hvidsten, der for alvor blev lands-
kendt i 2012, da filmen Hvidsten-
gruppen udkom. Filmen handler 
om den danske modstandsgruppe, 
Hvidstengruppen, der var aktiv  
under Danmarks besættelse  
under 2. verdenskrig. Besøg  
Hvidsten Kro og Mindelunden  
et lille stykke derfra.

Naturpark Randers Fjord
Oplev de enestående naturområder, 
lige der hvor Randers Fjord former 
et delta ved Gudenåens udløb. Det 
er her ferskvandet fra åen møder 
saltvandet fra Kattegat. Fjorden er 
udmunding til Gudenåen og er 30 
km lang. For naturelskere er fjorden 
et stort tilløbsstykke, da den både 
har rigt plante- og dyreliv. Området 
i og omkring fjorden er udnævnt til 
naturpark og her findes unikke na-
turoplevelser, kulturhistorie og gode 
muligheder for friluftsliv. Naturpar-
ken har opsat 10 hotspots, der viser 
vej til naturoplevelser i høj klasse. 

Vandreruter
Hvad enten du trænger til et frisk 
pust eller vil lufte vandrestøvlerne i 
timevis, er du kommet til det rette 
sted. I Randers og omegn finder du 
vandreruter rundt om søer, gennem 
moser og enge og meget mere. 
Oplev Trækstien langs Gudenåen 
eller Lodsstien langs Randers Fjord. 
Også Vorup Enge, Nordre Fælled, 
Læsten Bakker og Paderup Mose  
er oplagte vandreruter udover  
det sædvanlige.

Udbyhøj
Du kan krydse Randers Fjord med 
Danmarks eneste trækkabelfærge, 
som går fra Udbyhøj Nord til  
Udbyhøj Syd. Den medtager gåen-
de, cyklister og biler. Turen tager un-
der fem minutter, så husk at nyde 
den gode udsigt. I Udbyhøj finder 
du desuden Danmarks reneste 
badevand, Udbyhøj Lystbådehavn 
med stor legeplads, bålsteder, mad-
pakkehus og gratis grejbank, hvor 
du kan låne fiskegrej og spande til 
børnene. På havnen sørger Havfru-
en for et godt måltid eller en lækker 
is, mens du længere oppe mod 
byen kan nyde lækre pandekager 
hos Is & Pandekager. 
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GeoCaching i Randers 
Skattejagt for hele familien ved 
brug af smartphone. Randers har  
et stort antal geocaches i forhold  
til andre steder i nærheden, så pak 
dit bedste skattejægertøj og tag 
familien med på opdagelse. 

Skattejagt med GPS  
eller smartphone
Se hvordan du kommer 
igang og kom afsted 

5 highlights om Randers
• Er Danmarks sjette største by

• Randers Fjord og Gudenåen 
mødes i hjertet af Randers

• Randers Regnskov er en  
velkendt topattraktion i byen

• Danmarks første gågade  
ligger i Randers

• Randers Kunstmuseum er  
et 1. generations kunstmuseum 
med over 4000 værker

Alt om Randers
Få inspiration og find 
alle guides om byen

Ud i naturen
Find naturoplevelser  
i Randers og omegn



SE & OPLEV
Der er gang i Randers og du kan opleve lidt af hvert i byen. 
Vær med når skulpturjagten går ind, eller når byen fyldes  
med musikkens toner i Randers Festuge og når Randers  
Kammerorkester eller Jazzens Venner spiller. 

Skulpturjagt
Alene i Randers Midtby finder du 
omkring 70 skulpturer i det fri. Hent 
folderen Skulpturer I Det Fri på  
Randers Bibliotek eller find online-
versionen på visitranders.dk

Randers Festuge
Midt i august er hele Randers fyldt 
med events, musik og diverse ak-
tiviteter i anledningen af den årligt 
tilbagevendende festuge. 

En by i Galaksen og SciFiCon 
Den 14. & 15. august står i Star Wars’ 
tegn og inddrager både natur, ople-
velser, læring, undervisning, kultur, 
formidling og meget mere.

Randers Kammerorkester- 
Danmarks eneste professionelle 
kammerorkester spiller årligt 110 
koncerter. 

Jazzens Venner spiller i Undervær-
ket, så hold øje med kommende ar-
rangementer på deres hjemmeside. 

Værket 
Randers’ koncert og kulturhus  
afholder store forestillinger i løbet af 
året. I 2021 kan nævnes The Show - A 
Tribute to Abba, samt mange lands-
kendte kunstnere, der giver koncert.

Arena Randers
Her foregår større arrangementer 
som koncerter, foredrag og store 
sportsbegivenheder.

Lillebjørn 
Sejl en tur med den lille charmeren-
de båd, Lillebjørn, som kan bookes 
til mindre selskaber. Den sejler ud 
fra Randers Lystbådehavn.

Markeder
Hver onsdag og lørdag finder du et 
hyggeligt marked i Houmeden. Den 
første weekend i hver måned finder 
du ”Køb lokalt Marked” i Undervær-
ket, mens der her, hver anden week-
end i måneden, afholdes Indian 
Street Food Marked.

Tronholmparken 
100 meter fra byens gågader ligger 
Tronholmparken, som har faciliteter 
til en række sjove idrætsgrene. Her 
er blandt andet stor parkourbane, 
beachvolleybane og udendørs 
fitnessanlæg.
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Randers kunstmuseum
Randers Kunstmuseum har til  
huse i byens Kulturhus. Samlingen 
 indeholder ca. 4000 værker af stor 
alsidighed både inden for billed-
kunst, grafik og skulptur og har sit 
hovedfokus på dansk kunst. Sven 
Dalsgaard, der var født og livet 
igennem bosat i Randers, er alene 
repræsenteret med over 1.000  
værker. Du kan desuden opleve 
Asger Jorn, L.A. RIng og den  
fantastiske spejl- og glasinstallation 
’Det Kosmiske Rum’ af kunstner 
Tróndur Patursson.

SPIS & DRIK

OVERNAT I BYEN

Water & Wellness Randers
Slip din indre vandhund løs i det 
store badeland, der blandt andet 
huser Danmarks længste indendørs 
vandrutsjebane, et 50 meter langt 
bassin, fitness- og wellnessfaciliteter 
og café.

På guidet tur med GoRanders
GoRanders udbyder guidede ture  
i Randers for mindre og større  
grupper. Deres Randers guider 
er lokale erfarne guider med flere 
hundrede ture bag sig. Så om du 
ønsker en historisk tur gennem 
middelalderbyen, en tur med fokus 
på kunst eller noget helt tredje,  
anbefales det, at du gør det med  
en af GoRanders’ guider.

Randers sætter sit klare aftryk  
på landkortet, når det gælder  
gastronomi i alle prisklasser.  
Her finder du delikate smags- 
oplevelser for enhver smag.
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Randers Regnskov
De tre kupler, der tilsammen huser 
Randers Regnskov, er et must at 
besøge, når du kommer til byen. 
Udover den eksotiske regnskov i 
Randers ejer Randers Regnskov et 
stykke regnskov i Bigai i Ecuadors 
Regnskov, som er et af verdens 
mest artsrige steder. De 17 km2 
regnskov skal fortsat stå uberørt,  
for Randers Regnskov vil være  
med til at passe på verden.

Museum Østjylland
Dejlige oplevelser for hele familien  
i Randers. Se moderne udstillinger 
om oldtiden, mød jægeren fra 
stenalderen, vikingen og middel- 
alderens mennesker og tag på en 
tidsrejse gennem historien om 
Randers på museet i Kulturhuset 
Randers. Mærk, lyt og prøv.  
Gratis entré.

Besøg værkstederne på  
Håndværksmuseet, hvor  
pensionerede håndværkere 
præsenterer deres fag. 

Randers Storcenter 
Randers Storcenter er et af  
Danmarks hyggeligste shopping-
centre med plads til hele familien. 
Hele centret er i ét plan, er  
handicap- og barnevognsvenlig og 
har 1800 gratis p-pladser tæt ved 
indgangene. Centret er overskue-
ligt, og nemt at orientere sig i, og 
har en kundeinformation, som  
står klar til at guide dig. Der er 58 
specialbutikker, restauranter, samt 
et helt nyt Bilka Hypermarked.

Børneloppen Randers
Shop børneting i det permanente 
indendørs loppesupermarked på 
Marsvej.

Randers City Camp
Du finder Randers City Camp i den 
smukke Fladbro Skov med udsigt 
over den naturskønne Nørreådal.  
Området er oplagt til trave- og 
cykelture, golf, fiskeri, og så finder 
du Randers midtby 5 kilometer væk 
Du kan overnatte i alt fra store 
luksus hytter, i egen campingvogn/
autocamper, telt eller i nyheden 
luksus shelters med madrasser. 
Randers City Camp har åbent 365 
dage om året. 

Best Western Plus  
Hotel Kronjylland
Boutique Hotel centralt beliggende 
i Randers, få min. gang til centrum. 
Gudenådalen og Randers Regnskov 
er nærmeste naboer.

Hotel Randers
Et af landets ældste provinshoteller, 
beliggende i hjertet af byen med 
adgang direkte fra gågaden. 

Motel X, Randers Syd
Moderne hotel som har åbent 
hele døgnet - året rundt. 
Her kan du altid finde et billigt 
værelse, og alle værelserne er 
rene, pæne og komfortable. 

Fladbro Kro
10 minutters kørsel fra centrum  
og tæt op ad Gudenåen finder  
du Fladbro Kro. 

DET SKER 

Restaurant Sejlklubben
Serverer klassisk mad på en af de 
smukkeste placeringer i området. 
Efter en gåtur på Randers Lystbåde- 
havn, er Restaurant Sejlklubben et 
oplagt svar på, hvor du kan få en 
god frokost, middag eller en kold øl. 
Der er en stor opvarmet udsigts- 
terrasse på stedet.

Randers Street Food - Mokajen
I et renoveret pakhus på havnen 
ligger Randers Street Food også 
kaldet ”Mokajen”. Udforsk hvad de 
otte køkkener i pakhuset har at 
byde på, før du træffer din endelige 
beslutning. Maden nydes enten 
indenfor eller ude på kajen, hvor 
kanoer og både idyllisk kommer 
sejlende forbi.

Fladbro Kro 
Den historiske kro, der i sin tid har 
haft besøg af selveste H.C. Andersen, 
serverer i dag udsøgte dansk-fransk 
inspirerede retter. Kroen er kåret 
som årets landevejs kro af Den  
Danske Spiseguide bl.a pga  
deres køkken. 

Cold Hand Winery
12 km fra Randers ligger vineriet, der 
producerer frugtvin i verdensklasse. 
I vineriets butik kan du opleve alle 
vinene og udvalgte lørdage og søn-
dage kan du desuden spise brunch.  

SHOPPING
Randers har altid været en aktiv 
handelsby. Udover velkendte 
butikker og butikskæder, er der 
også et væld af specialbutikker i 
midtbyen. Læg vejen forbi Randers 
Handsker i Brødregade, der er ud-
nævnt til Kongelig Hofleverandør. 

Nyd musikkens toner både på  
Underværket og på Værket. Her 
finder du også forestillinger og 
foredrag, mens teatrets verden 
findes på Randers Teater. Har man 
sagt Randers, må man også sige 
kunst - kunst i verdensklasse. Tag 
på Randers Kunstmuseum eller på 
Gaia Museum Outsider Art. 

KUNST OG KULTUR

Café Jens Otto
Ternede duge, kolde øl og lækkert 
smørrebrød er kendetegnet for 
caféen, der med sin særlige  
atmosfære er beliggende ved  
Underværket. Her serveres god mad 
både ude og inde og serviceniveauet 
er i top. Der er ofte livemusik til  
maden i de hyggelige rammer.

Bistroteket
Lige bag Det Gamle Rådhus byder 
Peter og Johanne dig velkommen 
til en rigtig fransk bistro-oplevelse. 
Har du været på Bistroteket én gang, 
kommer du med sikkerhed igen, da 
maden og vinen er i særklasse.

Restaurant Østergade 1 
Det fransk-inspirerede køkken 
serverer kulinariske oplevelser, hvor 
økologi og kvalitet er i højsædet.

Special Smørrebrød
Smørrebrød, som du kender det, 
i alle former og afskygninger. Her 
kan du, udover smørrebrød, også få 
landgangsbrød, pålægskagemand 
og sandwich.

Cafe Konrad 
Er kendt for deres tapastårn og 
brunch og ligger midt på Storegade.

Brasserie Mathisen
Hotel Randers byder gæster indenfor 
i deres brasserie, hvor der altid er stor 
fokus på friske råvarer og sanselige 
smagsoplevelser.

Cafe GAIA Papaya
Caféen er udsmykket af Gaia  
Museums outsiderkunstnere.  
Der er åbent til frokost og kaffe alle 
hverdage. Kombinér dit cafébesøg 
med gratis entré til museets  
udstillinger og besøg i butikken.

Se & Oplev
Vi guider dig til flere  
oplevelser



BYMILJØER
Gå på opdagelse i den gamle middelalderby, der er en 
god kombination af et gammelt, hyggeligt bybillede 
koblet sammen med moderne faciliteter.

Rådhustorvet er byens plads med Det Gamle Rådhus,  
Påskesønnernes hus, gode spisesteder og Skulpturen af Niels 
Ebbesen, der i 1340 slog en tysk greve ihjel og for 130 år siden 
fik rejst en statue af sig, der kigger mod syd for at holde øje 
med tyskerne efter tabet af Sønderjylland i 1864. Se kort 8C

Houmeden Du finder Danmarks ældste gågade i midten af 
Randers. Området med Houmeden og de omkringliggende 
butikker kaldes i daglig tale Latinerkvarteret. Se kort 7D

Kirketorvet med Skt. Mortens Kirke, restauranter og gallerier. 
Se kort 7D

Brødregade er en shoppinggade med Englehuset  
og Randers Handsker. Se kort 7C

Østervold med de tre kendte skulpturer, Den Jyske Hingst, 
Søjlen og Red Fall. I bunden af Østervold etableres der en ny 
byoase med et stort regnvandsbassin. Se kort 8D

Stemannsgade med Karin Michaëlis skulptur og Kulturhuset 
med Museum Østjylland, Randers Kunstmuseum og Randers 
Bibliotek. Se kort 8D

Jens Otto Krags Plads med skaterbane i sommerhalvåret og 
skøjtebane i vinterhalvåret. Her findes skulpturen og caféen 
opkaldt efter tidligere Statsminister, Jens Otto Krag. Se kort 8C

Underværket Kultur- og handelshus med god atmosfære.  
Her holder byens ballet- og teaterskole til. Bag Underværket 
ligger den folkekære kogebogsforfatter Frk. Jensens Gård. 
Formålet med gården er både at sætte fokus på en kendt  
randrusianer, men også at gøre byen lidt grønnere, hvorfor 
gården er omdannet til ’urban garden’ til glæde for  
områdets beboere. Se kort 8C

Storegade Byens bar- og restaurantgade med egen  
øl-pipeline. Se kort 8D

Randers Havn med dronningekajen, mindeanker og det nye 
Streetfoodmarked. Se kort 9D

Justesens Plæne 
Parkanlæg lige ned til Gudenåen med volleyballbane, skulp-
turer og bænke. Her kan du nyde den gode udsigt til Randers 
Regnskov og Den Blå Bro. Se kort 9D

Sven Dalsgaards Plads  
Torvet ved Værket, Turbinen, Randers Teater og Ridehuset. På 
torvet står Den landskendte Sven Dalsgaard skulptur, Nøglen. 
Se kort 7C

Tøjhushavekvarteret 
Området er en gåtur værdig særligt i parken Tøjhushaven, 
Gaia Museum Outsider Art og Randers Lystbådehavn som 
nærmeste nabo. Se kort 10B

Doktorparken 
Den 100 år gamle park ligger ved Viborgvej og er et oplagt mål 
for en gåtur omkring søen, et kig på fugle i volieren,  
leg på legepladsen eller picnic. Se kort 1B

Skovbakken 
En af byens mest populære parker med høje bøge og ege- 
træer. Parken ligger midt i centrum og rummer forskellige 
statuer og Restaurant Skovbakken Se kort 9B
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Favrskov er en kommune i hjertet af Aarhusregionen, som 
blandt andet omfatter de fire hovedbyer, Hadsten, Ulstrup, 
Hammel og Hinnerup. Naturen er i højsædet i hele området, 
der også nyder godt af et stykke af Gudenåen.  

I det smukke landskab i Favrskov kan du finde fredede 
gravhøje fra stenalderen, gå langs hyggelige åløb og gen-
nem den fredede Alling Ådal med moser og søer, som også 
huser mange forskellige dyre- og plantearter. Her er skove 
og enge og udstrakte landbrugsarealer og ikke mindst det 
romantiske barokslot fra 1100-tallet, Clausholm Slot. 

Gudenådalen går gennem Favrskov ved Ulstrup og Granslev 
Ådal, som er dannet af istiden, der har sat tydelige spor i  
naturen. Så uanset om du færdes til fods, på cykel eller i  
bil, er der aldrig langt til å og skov og mange skønne  
oplevelser i Favrskov.

Modelbane Europa 
Lige overfor Hadsten Banegård 
ligger Modelbane Europa. Et jern-
bane-modelanlæg i mesterklasse, 
der viser både et dansk og et tysk 
anlæg. Anlæggene viser storslåede 
mini-landskaber med enestående 
detaljer, der skaber forundring hos 
alle, der lægger vejen forbi. 

Shopping
Det er altid en fornøjelse at tage på 
shoppetur i de tre H’er, Hadsten, 
Hammel og Hinnerup. De 3 han-
delsbyer har spændende specialbu-
tikker, hvor god service er i højsæ-
det. Spis på et af byernes hyggelige 
spisesteder, når sulten melder sig 
og poserne er fyldt op med gode 
ting og sager.

Clausholm Slot
Det smukke, gamle barokanlæg, 
som blev opført i 1690, er omkranset 
af en flot barokpark, som kan be-
søges hen over sommeren. Slottet 
lægger grund til optagelserne af 
det populære program, Den Store 
Bagedyst på DR1, hvor de bagegla-
de deltagere bager i et stort telt ved 
siden af slottet.

Ulstrup Slot 
Smukt placeret mellem Langå og 
Bjerringbro ligger slottet lige op 
ad Gudenåen. Slottet er en rest af 
en stor firfløjet renæssanceborg, 
der blev bygget i begyndelsen af 
det 17. århundrede. Slottet drives i 
dag som fond, der har til formål at 
bevare hovedgårdens bygninger og 
samtidig stille lokaler til rådighed til 
kunstneriske og kulturelle formål. 
Du kan derfor besøge slotspladsen 
og parken i forbindelse med årlige 
arrangementer. 

FAVRSKOV

SE & OPLEV
Rundt omkring i Favrskov Kommune er der gode shopping- 
muligheder, spændende naturområder, et slot kendt 
fra tv og et interessant jernbane-modelanlæg. 

Kulturringen
I Favrskov kan cyklister se meget 
mere end bare asfalt, da der er en 
cykelrute, der er cyklisternes svar på 
bilernes margueritrute. Ruten går 
gennem Favrskov og byder på en 
oplevelsesrig tur rundt omkring i de 
flotte landskaber.

MTB Hinnerup
Sporet ved Hinnerup er 6,5 km 
langt, og flere steder vil du møde 
teknisk krævende sving og kur-
ver. Ruten er ensrettet og inddelt i 
forskellige strækninger. og du må 
kun køre på de anviste spor og stier. 
Vær opmærksom på, at du kun 
må køre på sporet fra kl. 07:00 til 
solnedgang.

Lystfiskeri 
Tag din bedste fiskestang med  
til Favrskov og fang en masse  
delikate fisk i både søer og åer.  
I den brusende Gudenå, findes der 
over 20 fiskearter, og du har gode 
chancer for at få en ordentlig krabat 
på krogen, da den største fisk fan-
get i nyere tid var en laks på over 20 
kilo. I Lilleåen, Gjern Å og Alling Å 
kan du også fiske, men husk at  
kontakteden tilhørende fiskeri- 
forening først. Du kan også lægge 
vejen forbi Svejstrup Fiskeparks to 
Put and Take-søer, som typisk er 
fulde af regnbueørreder. 

Vandreruter
Det vrimler med gode vandreruter 
i Favrskov. Derfor har kommunen 
gjort det så let som muligt at finde 
de bedste ruter. Download appen 
’Oplev Favrskov’ og bliv præsenteret 
for spændende steder, natur- 
fænomener og seværdigheder 
undervejs.

OVERNATNING
Hotel & Restaurant Fru Larsen
Restaurant Fru Larsen er kendt for 
sin unikke atmosfære og høje kvali-
tet, der gør gæster glade og mætte. 

Bamsebo Camping
Beliggende lige ned til Gudenåen 
ligger Bamsebo Camping perfekt 
til familiehygge, hvor afslapning 
og naturoplevelser er i højsædet. 
Campingpladsen tilbyder mulighed 
for at fiske og har egen legeplads, 
svømmebassin, minigolf og meget 
mere. Lyder navner på camping-
pladsen bekendt? Frank Hvam og 
Casper Christensen brugte stedet 
som kulisse i deres film, ’Klovn - The 
Movie’ fra 2010. 

Ulstrup Kro
Kroen består af krostue, restaurant, 
gildesal, terrassegårdhave samt 
udlejning af tre lejligheder og fire 
værelser. Kroen ligger side om side 
med Gudenåen og skaber de per-
fekte rammer for den helt store fest 
eller som et hyggeligt sted at indta-
ge søndagsmiddagen. Få hundrede 
meter væk finder du Dannebrogs-
pladsen, som er en lejrplads med  
tre shelters, toiletter, naturlegeplads 
og bådbro. 

UD I NATUREN
I Favrskov er der natur så langt øjet rækker, og du kan tage på adskillige naturrige 
oplevelsesture til områdets skønne naturperler. Tag med på tur med Favrskovs 
naturvejleder, der løbende arrangerer naturture for alle aldersgrupper. Naturve-
jlederen kan også bookes til en privat guidet tur på www.favrskov.dk

Høj Stene 
Tæt på Gudenåen ligger Høj Stene – 
en attraktion udgravet af Moesgaard 
Museum. Stenene er et af Nord- 
europas største gravmonumenter 
fra jernalderen og det rekonstruere-
de gravmonument er hurtigt blevet 
et vellidt sted for turister, der vil helt 
tæt på historien.

Hjertesøen 
Beliggende i Solgårdsparken, der 
også er kendt som Voldums bypark, 
kan du se hjertesøen, der, som 
navnet afslører, er en sø, formet som 
et hjerte. Gå også en tur på stisyste-
met, tag picnickurven med og spil 
bold med børnene i den hyggelige, 
lille oase.

Mountainbike Hammel
Du finder to MTB-spor i Hammel, 
der har hver sin sværhedsgrad. 
Klintholmsporet er 4 km langt 
og det mest udfordrende spor. 
Hammel Mølleskov-sporet er 7 
km langt og knap så teknisk som 
Klintholmsporet. Der er fin skiltning 
på ruterne, men vær opmærksom 
på, at det kun er tilladt at køre på 
de afmærkede spor og stier fra kl. 
07:00 til solnedgang.

MTB Ulstrup
Sporet ved Ulstrup er et 3,5 km 
langt, ensrettet blåt spor med man-
ge tekniske udfordringer. Terrænet 
er kuperet og har undervejs flere 
røde sløjfer samt sektioner med 
jordvolde, stenunderlag, træbroer, 
bump, forhøjninger og snævre sving.

Alt om Favrskov
Få inspiration og find 
alle guides om området



Lige i midten af Jylland ligger den naturskønne og historiske 
handelsby, Viborg. Byen er især kendt for sin spændende 
historie, som det er muligt at gå på opdagelse i flere steder 
i byen og det omkringliggende område. Fra Viborg kan du 
tage på vandretur på Hærvejen, eller få en guidet gåtur i 
centrum af byen, hvor historiens vingesus tager dig på en 
rejse tilbage i tiden.

Viborg er en domkirkeby og har været det siden år 1060. 
Domkirken er en af verdens største granitkirker, og binder, 
med sin gode beliggenhed, den gamle bydel sammen. Den 
nuværende domkirke er fra 1876, men stilen og grundplanen 
er fra den oprindelige domkirke. 

Gennem seks århundreder er 37 regenter blevet hyldet i 
Viborg, som også er kendt som kongehyldningsby. Dette 
er markeret på Margretheplænen mellem Domkirken og 
Landsretten, hvor der siden 1965 har stået en smuk skulptur  
i bronze og granit. Skulpturen forestiller Dronning  
Margrethe I og Erik af Pommern.

VIBORG
SE & OPLEV

Mønsted Kalkgruber
Oplev de eventyrlige kalkgruber,  
der indeholder 60 kilometer under-
jordiske gange. Du kan gå en tur 
på en to kilometer oplyst rute i den 
smukke kalkmine, der også byder 
på multimedieshow, ture i mineto-
get og spændende arrangementer 
fra maj til oktober. Det er også mu-
ligt at booke rundvisninger i minen 
på både dansk, tysk og engelsk.

Viborg Domkirke
Den historiske kirke med de to 
karakteristiske tårne er et besøg 
værd, når turen går til Viborg. Nyd 
de smukke kalkmalerier eller gå på 
opdagelse i den gamle krypt, som 
med sine 900 år er den ældste del 
af kirken. I det lille kryptkapel står 
en kiste, som indeholder den balsa-
merede adelsmand Valdemar Daa, 
hvis historie selveste H.C. Andersen 
har skrevet en fortælling om.

Viborg samler mennesker og sørger året rundt for at afholde events 
og arrangementer for byens lokale og besøgende. Her er oplevelser 
for enhver smag, så uanset hvad du er til, kan du helt sikkert finde 
noget interessant at se og opleve i Viborg. 

Viborg Kunsthal
Med fokus på levende og skabende 
kunst afholder kunsthallen årligt en 
række arrangementer sideløbende 
med udstillingerne. Du kan blandt 
andet opleve artist talks, foredrag, 
koncerter og workshops for børn.

Energimuseet
Med energi og elektricitet i fokus 
er der lagt op til en spændende og 
lærerig dag på Energimuseet. Gå 
på skattejagt, se lyn-shows eller lær 
mere om danskernes vaner set i for-
hold til klimaforandringerne. Bliv in-
volveret i de spændende aktiviteter, 
som giver anledning til refleksion. 

Skovgaard Museet
Viborgs kunstmuseum har til huse 
på Skovgaard Museet, som er belig-
gende i Viborgs gamle rådhus ved 
siden af Domkirken. De faste udstil-
linger tager udgangspunkt i kunst 
af kunstnerfamilien Skovgaard, 
hvoraf Joakim Skovgaard står bag 
udsmykningen af Domkirken.

Hvolris Jernalderlandsby
Som underafdeling til Viborg  
Museum findes friluftsmuseet med 
arkæologiske udgravninger liggen-
de side om side med den genskabte 
jernalderlandsby. Oplev oldtidens 
håndværk, prøv naturlegepladsen 
eller besøg museumsbutikken. Du 
kan også selv deltage i jernalderfol-
kets gøremål og hilse på de søde dyr.
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De Fem Hald’er
Besøg tre voldsteder og to herre-
gårdspladser i slentreafstand.  
De Fem Hald’er har en lang og 
spændende historie, der fører dig 
helt tilbage til 1300-tallet, hvor den 
første store borg blev bygget på 
bredden ved Hald Sø.

Verdenskortet
Tag familien med jorden rundt  
på én dag. Oplev hele verden i 
miniudgave med søer, floder og 
bjergkæder. Udbredt som et atlas 
ligger Verdenskortet ved bredden af 
søen med dejlige grønne
opholdsarealer.

5 highlights om Viborg
• Viborgs historie er en vigtig del 

af Danmarkshistorien. Både i 
og uden for byen kan du opleve 
historiens præg på området 
enten på egen hånd eller med 
en guide.

• Naturen ved Viborg er hvert år 
velbesøgt af folk, der elsker at 
komme ud i naturen og få et 
pusterum fra hverdagens stress 
og jag. 

• For knap 1000 år siden blev 
Viborg anerkendt som Dom-
kirkeby. Domkirken værner om 
sin historie, som tydeligt ses 
indenfor – særligt i den gamle 
krypt.

• Tæt på Viborg ligger verdens 
største kalkmine, Mønsted 
Kalkgruber. Tag på underjordisk 
eventyr, der tager dig på rejse til 
det, der ligner en anden verden.

• Året rundt sker der en masse 
underholdende ting for både 
børn og voksne i Viborg. Oplev 
blandet andet Snapstinget, der 
er event fyldt af kultur, sport, 
musik, leg og fest eller tag til 
Viborg omkring juletid og kom i 
god, gammeldags julestemning.

Alt om Viborg
Få inspiration og find 
alle guides om byen

Se & oplev
Vi guider dig til  
flere oplevelser
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Domkirkekvarteret
Historien omkring kvarteret er en vigtig brik i Danmarkshisto-
rien i forhold til at forstå det moderne Danmarks tilblivelse.  
Det viser monarkiets, kirkens, retsstatens og demokratiets 
udvikling over 1000 år. Fordi Viborg, med sin placering, har 
fungeret som samlingssted gennem mange år, er historien 
herfra vigtig for forståelsen af hele Danmarks historie.  
Se kort G5

Sct. Mogens Gade (Latinerkvarteret)
Gaden ligger i Viborgs gamle bydel som med sine gamle,  
historiske bygninger, skaber en hyggelig atmosfære. På en 
gåtur kommer du forbi Karnapgården, der stammer fra 1643, 
og som med sin karakteristiske vejrhane og storkerede ikke  
er til at tage fejl af. Se kort G5

Sct. Mathias Gade
Gaden er byens store shoppinggade. Det er her, størstedelen 
af byens butikker ligger inklusive Sct. Mathias Centret, der har 
over 40 år på bagen. Se kort G5

Hjultorvet. 
Torv med flere spisesteder. Blev oprindelig brugt som sted, 
hvor kræmmere og andre handelsfolk kunne sælge deres 
ting fra. Deraf navnet ’Hjultorvet’, som symboliserer de mange 
vogne, der indtog pladsen. Også i dag tages Hjultorvet i brug 
til salg fra små, forskellige boder. Se kort G5

Nytorv
Torvet er et stort samlingspunkt for både gæster og lokale. 
Om sommeren er torvet fyldt med mennesker, der får ser-
veret mad og drikke fra torvets restauranter. Det er også om 
sommeren, at Snapstinget afholdes over 10 dage, en gammel 
tradition fra midten af 1400-tallet til starten af 1800-tallet, der 
blev bragt til live igen i år 2013. I november og december er 
pladsen overdækket og forvandlet til et hyggeligt område  
fyldt med juleboder, lys og pynt. Se kort G5

Viborg-søerne
Søerne består af de to søer, Nørresø og Søndersø. Her er det 
muligt at fiske eller tage på sejltur. På sejlturen kan du opleve 
Viborg fra søsiden og få et flot kig til naturen rundt om søerne. 
Du kan både leje din egen båd eller lade sø-dronningen,  
Margrethe I, sejle dig rundt. Se kort G7

Nørresøbadet
Ved den vestlige bred ved Nørresø ligger Nørresøbadet. Her er 
der anlagt fem flisebelagte opholdsarealer og der er et åbent 
græsareal og badebroer, som alt sammen giver mulighed for 
en dejlig dag i badenymfernes tegn. Du kan grille, solbade  
og bade i Nørresøbadet. Se kort E6

BYMILJØER
Som besøgende i Viborg er det oplagt at tage på  
byvandring enten på egen hånd eller som guidet tur.  
Rundt omkring i byen ses det historiske islæt tydeligt, 
hvilket skaber en unik stemning.
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Vestbadet
Det store udendørs vandland byder 
på timevis af sjov for vandhunde i 
alle aldre. Her findes en af Danmarks 
længste vandforhindringsbaner, 
udspring fra vipper, vandrutsjebane, 
varmtvandsbassin og meget mere. 
Det er muligt at købe is og snacks i 
kiosken eller medbringe egen mad.

Nørreådalen
Nørreådalen består af et blandet 
landskab. Her findes både enge, 
rørskov, søer og krat. Dalen er  
karakteriseret ved sin store variation 
af landskaber og sin enestående 
skønhed.

Hjarbæk Fjord og by
Fjorden er udpeget som vildtreser-
vat og er et fantastisk område for 
naturelskere. Her er der mulighed 
for at se dyr som oddere, fiskehejrer, 
isfugle, flagermus og sæler. Husk 
at lægge mærke til livet omkring 
fjorden, der har været præget af 
fiskeri, tangproduktion, mergel og 
færgefart. Selve Hjarbæk by er en 
hyggelig havneby med kro, café, 
camping, golf og sommerhuse,  
som også er et besøg værd.

Ø Bakker
Ifølge savnet hed Danmarks første 
konge Dan og skulle efter sigende 
ligge begravet i fuld rustning i Ø 
Bakker. Alt dette er som sagt ikke 
sikkert, men til gengæld er det sik-
kert, at der ved Ø Bakkers lyngklæd-
te top er en flot udsigt.

Kongenshus Hede
Heden ligger sydvest for Viborg og 
er præget af de flotte heder, små-
plantager og læhegn. Her finder du 
planter, der er typiske for hedejord 
– lyng, tyttebær, visse og mange 
andre. For at bevare lyngen bliver 
der hver år afbrændt op imod 100 
hektar årligt, da lyngen svækkes, 
hvis ikke den forynges. 

Skovlegeplads ”Børnenes Hald”
Børnenes Hald er en ny skovlege-
pladsen ved De fem Hald’er, tæt 
ved Niels Bugges Kro, hvor der  
er mulighed for parkering.

Hærvejen
En af Danmarks mest kendte 
vandreruter går gennem Viborg. 
Hærvejen strækker sig over flere 
hundrede kilometer i det jyske 
landskab, og fra Viborg er der rig 
mulighed for at tage på vandre- 
og cykeltur på den historiske vej. 
Historien kan føres helt tilbage til 
middelalderen, hvor Hærvejen blev 
brugt af både bønder, handlende, 
soldater og pilgrimsrejsende. Langs 
vandreruterne finder du smuk natur 
og enestående muligheder for at 
tage på spændende afstikkere.

Dollerup Bakker og Hald Sø
Dollerup Bakker er et flot natur- 
område beliggende ved Hald Sø, 
der er en af landets største og dy-
beste søer. Fra toppen af bakkerne 
er der et velbesøgt udkigspunkt 
med en flot udsigt over søen og det 
kuperede terræn, som er præget af 
den seneste istid. 

Snapsting
Snapsting er en gammel tradition, 
der i 2013 atter blev vakt til live. 
Arrangementets formål er at men-
nesker skal skabe fælles positive op-
levelser i stemningsfulde, hyggelige 
og sjove rammer.

Generation Handball
Årligt internationalt håndbold- 
stævne for børn og unge mellem  
10 og 21 år. Stævnet afholdes over 
seks dage i sommerferien og er et 
samarbejde mellem Viborg  
Kommune og de lokale håndbold-
klubber Bjerringbro FH, Viborg HK 
og Søndermarkens IK.

Bryg og Brosten
Viborg Bryghus og Viborg Museum 
er tovholdere på dette fine arran-
gement. Kom på guidet tur rundt 
i Viborg og hør historierne om, 
hvilke personer og steder der har 
lagt navn til nogle af bryghusets øl. 
Turen afsluttes i Bryggerstuen, hvor 
du kan smage bryghusets egne 
produkter.  

Viborg Animation Festival
Danmarks største animations- 
festival afholdes i Viborg. Her ses 
animationskultur på et højt niveau 
som understreger, at animation 
er mere end bare underholdning, 
det er også kunst, pædagogik og 
formidling.

Borgvold 
Borgvold parkområde blev anlagt i 
1864 men er sandsynligvis resterne 
af kongsborgen, som Erik Menved 
opførte i 1313. Parken er udformet i 
romantisk stil med musiktribune, 
kanel, broer og slyngede stier. Læg 
vejen forbi parken og se de smukke 
planter eller lej en båd, kano eller 
vandcykel. Børnene kan hygge sig 
på legepladsen, mens medbragte 
madpakker eller mad købt i kiosken 
nydes ved overdækkede borde.

Ulbjerg Klint
Den 30 meter høje klint ved Lim-
fjorden er en naturperle med sin 
flotte udsigt over et fredet område. 
Det er muligt at bade på stranden 
mens de smukke lilla kobjælder, der 
blomstrer på klinten, skal nydes i de 
første uger af maj. 

OVERNAT I BYEN
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Hærvejsmarchen
For de naturglade er Hærvejs- 
marchen et godt bud på en chance 
for at få nogle kilometer i benene  
og opleve vandrefællesskabet.  
Det er muligt at vælge, hvilken  
vandrerute der passer lige netop 
dig, så deltagelse er mulig uanset 
hvilken form, du er i.

SPIS & DRIK

Golf Hotel Viborg
Naturskønt beliggende ved de 
idylliske Viborg-søer og tæt på  
Latinerkvarteret i centrum af byen. 
Fitness og wellness afdeling samt 
udendørs spa. 

Hjarbæk Fjord Camping
Campingpladsen ligger ved den 
sydlige del af Limfjorden i kuperet 
terræn og med fantastisk udsigt 
over Hjarbæk Fjord.

Danhostel Viborg
Ligger i et hyggeligt skovområde 
200 meter fra Søndersø og i gå- 
afstand fra centrum. Ideel  
belliggendhed for familieferie,  
træningslejre og cykelturister.

Palads Hotel 
Palads Hotel er placeret midt på 
Viborgs hyggelige og charmerende 
gågade, og der er en hyggelig  
stemning med gårdhave.

Hotel Peak 12
Hotellet åbner i 2021 og rejser sig 
smukt i 12 etager ved siden af den 
nye Tinghallen. Ikke alene peaker 
hotellet i bybilledet. Det hæver sig 
også højt, når det gælder comfort 
og bæredygtighed.

DET SKER UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN 
Bybilledet i Viborg er kendetegnet ved sine hyggelige middelaldergader 
og gågader med moderne og unikke butikker. Byen er årligt centrum for 
en lang række aktiviteter og events, som trækker folk til fra nær og fjern.

Går turen til Viborg, er det oplagt også at udforske den  
omkringliggende natur. Her finder du både bakker, parker,  
søer, fjord, mountainbikeruter og eminente vandrestier. 

Brasserie Marbelle 
Alsidigt menukort inspireret  
af sæsonens råvarer.

Restaurant Golf Hotel 
Restaurant med panoramaudsigt  
til Viborg-søerne. 

Det sker
Søg efter store og små 
begivenheder

Naturområder
Find inspiration at tage 
ud i Viborg-egnens natur

Viborg Museum
Viborg Museum tilbyder mordgåde-
jagt og guidede ture i Viborg og De 
fem Halder i 2021. I 2022 genåbner 
museet med helt nye udstillinger  
i Domkirkekvarteret.



Med sin naturskønne beliggenhed, i det der i daglig tale 
kendes som Søhøjlandet, har Silkeborg opnået interna-
tional status som Danmarks Outdoor Hovedstad©. Med sin 
beliggenhed ved Gudenåen, smukke søer og store, bakkede 
skovområder gennemsyrer naturen ikke bare byen og om-
rådet omkring sig men også de mange arrangementer, der 
afholdes året rundt.

Der er et stort fokus på det gode liv i Silkeborg – både for 
byens egne borgere men også for turister. I det gode liv skal 
der være adgang til kunst, kultur, god mad og ikke mindst 
motion, der tilsammen giver sundhed og velvære. Kunsten 
er derfor en stor del af Silkeborg, og det afspejles i de forskel-
lige kunstværker rundt omkring i byen, som blandt andet 
bliver til på Silkeborg Gadekunst Festival. Du finder mange 
spændende museer og gallerier i Silkeborg, som alle giver et 
indblik i kunstens forunderlige verden – heriblandt Museum 
Jorn, der huser Danmarks næststørste kunstsamling.

Silkeborg er en by, der emmer af liv og glade dag. Byen  
byder på gode shoppemuligheder, underholdende byture  
i nattelivet og enestående oplevelser i underholdende 
attraktioner. Klassikeren over alle oplevelser er en tur med 
verdens ældste hjuldamper, Hjejlen, der tager dig med på 
en smuk sejlads mellem bakker og skove, hvor du undervejs 
kan stå af og nyde udsigten fra Himmelbjerget. 

SILKEBORG
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Til lands 
Du har et væld af muligheder, når 
det kommer til naturaktiviteter til 
lands. Hop på cyklen eller tag  
vandrestøvlerne på og tag på  
opdagelse i Silkeborgs natur. Vi 
anbefaler Himmelbjergruten,  
Silkeborgskovene, Silkeruten,  
Krabbes Grønne Ring, Trækstien 
eller en af de mange stier, der  
udgår fra Silkeborg. 

Cykling
Med mere end 250 km afmærkede 
cykelruter, er du garanteret en  
aktiv og mindeværdig cykeltur.  
Find de mange cykelruter på  
visitsilkeborg.dk. Kører du  
mountainbike, er det oplagt at 
medbringe den til Silkeborg. Tag 
i Silkeborg BikePark, som er en 
professionel MTB-legeplads med 
forskellige spor markeret efter 
sværhedsgrad. Du kan også tage 
i Nordskoven og Vesterskoven, og 
flere steder i byen finder du gratis 
luftpumpestationer, cykelværk- 
steder og bikepits. 

Til vands 
Tag en forfriskende dukkert i en 
af de reneste badesøer, Vestre- og 
Østre Søbad ved Almindsø, eller 
tag til Brassø ved De små Fisk nær 
Sejs. Oplev også vandet ovenfra på 
en hyggelig sejl- eller fisketur. Lej 
selv en båd, kano eller kajak på et 
af byens udlejningssteder eller lad 
andre styre for dig, mens du nyder 
atmosfæren ombord på en af 
Hjejleselskabets rutebåde. Lej en 
båd ved Skyttehusets Camping, ved 
Silkeborg Kanocenter eller Silkeborg 
Søcamping.

Vandretur 
Oplev Trækstien, hvor du kommer 
helt tæt på den overvældende 
Gudenå, den certificerede familiesti 
ved Almindsø eller en af de mange 
andre stier.

Silkeruten 
Følg den 12 km lange Silkerute, der 
tager dig gennem den smukke na-
tur, der omgiver midtbyen. Ruten er 
kendetegnet ved at samle de man-
ge nær-bys outdoor- og kulturople-
velser på én rute, så du nemt kan gå 
på opdagelse i den varierede natur.

Fisk og spil golf
På Indelukkets minigolf kan du 
spille på en udfordrende 18-huls  
minigolfbane, som er Danmarks 
ældste 18-huls minigolfbane. Eller 
prøv fodboldgolf hos ditevent.dk 
Har du lyst til at fiske kan du tage 
til Ørnsø Fiskesø, der ligger tæt på 
centrum, der er særligt velegnet til 
fluefiskeri. Eller tag til resenbro  
Put and Take, med stor chance  
for fangst.  

Leje af udstyr til  
outdoor aktiviteter 
Kanoture er en yndet aktivitet i  
Silkeborg, der med Gudenåen i 
baghaven gør turen mindeværdig. 
Du kan leje en kano hos Silkeborg 
Kanocenter, Silkeborg Sø Camping 
& Feriehuse og Skyttehusets  
Camping. Er du mere til aktive 
naturoplevelser på land, kan cykler 
lejes hos Active Rental & Cycle  
Sport Silkeborg. 
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UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN 
Silkeborg og omegn er det område i Danmark, der har den største 
tæthed af søer og højdedrag. Deraf kommer betegnelsen Søhøjlandet. 
For dig betyder det, at du har mulighed for at opleve naturen på en  
ny måde via et væld af udendørsaktiviteter.

5 highlights om Silkeborg
• Danmarks Outdoor Hovedstad© 

• Byen, hvor natur møder kunst 
og kultur. Omegnen har 51 søer 
og 224 km2  skovareal, og i na-
turen er der afmærkede kunst- 
og kulturruter. Her findes over 
18 museer.

• Ifølge historien fik Silkeborg sit 
navn, da Biskop, Hr. Peder ville 
bygge en gård, og derfor sejlede 
på Gudenåen for at finde et 
passende sted. Undervejs tog 
han sin silkehue af og lod den 
flyde på vandet. Der, hvor huen 
flød hen, byggede han sin gård, 
som han senere kaldte ’Silke-
borg’. Huen er i dag illustreret 
på Silkeborgs byvåben.

• Du kan se det verdensberømte 
moselig, ’Tollundmanden’ på 
Museum Silkeborg, der har en 
fascinerende udstilling om, 
hvordan hans liv var for 2400 år 
siden. 

• Verdens ældste hjuldamper, 
Hjejlen, findes i Silkeborg.

Alt om Silkeborg
Få inspiration og find 
alle guides om byen

Ud i naturen
Tag ud i Danmarks 
Outdoor Hovedstad
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BYMILJØER
Hvad enten du er til fods eller i bil, er det tydeligt at se, 
hvordan naturen spiller ind og har fået sin egen plads  
i bybilledet. Nyd stilheden i en af de afslappende oaser,  
eller sug byens liv til dig i centrum. 

Havnen 
Omringet af den skønne natur ligger havnen. Herfra sejler 
Hjejleflåden, som tager dig på en smuk sejltur. Turen går 
blandt andet til Himmelbjerget, der er et yndet udflugtsmål. 
Det er også muligt at leje en kano og udforske Silkeborg til 
vands på egen hånd. Se kort H8

Papirfabrikken
Tæt på havnen ligger Papirfabrikken, hvor der fra 1910 til 1963 
blandt andet blev produceret papir til de danske pengesedler. 
I dag huser de gamle fabrikslokaler Radisson BLU-hotellet, 
Midtjyllands Avis, JYSK Musikteater og Kedelhuset. Se kort G8

Stryget
Her møder Remstrup å Papirfabrikkens kant, og vandet bruser 
afsted med en vældig kraft, der understreger, at det er Guden-
åens kræfter, der er på spil. Se kort G8

Indelukket
Yndet udflugtsmål for legeaftale på legepladsen eller mini- 
golfbanen eller med madkurv ved lystbådene eller ved frilufts-
scenen med plads til 2.500 tilskuere. Det er også her den årligt 
tilbagevendende festival Hede Rytmer Rockfestival løber af 
stablen. Se kort L9

Halvøen Odden, ligger midt i Silkeborg Langsø og er et yderst 
populært naturområde, som dagligt besøges af naturelskere, 
træningshold og børnefamilier. Se kort G6

Springvandet på Silkeborg Langsø
Tag en flaske bobler med på en lun sommeraften og nyd  
et glas med udsigt til et af Nordeuropas største springvand. 
Nyd Langsø, solnedgang og de fem fontæner, der skyder hele 
33 meter op i luften. Springvandet er tændt fra maj til midt  
i september. Se kort G7

TORVEPLADSER
Torvet 
Med den flotte torvebelægning inspireret af Asger Jorn, ligger 
Torvet centralt i Silkeborg. Torvet omkranses af hyggelige 
caféer, restauranter og butikker. Hver lørdag er der marked, 
hvor du bl.a. kan købe blomster, frugt, grøntsager, fisk, ost og  
honning. Alt med springvandet i centrum, hvor børn sopper 
om sommeren. Se kort H7

Bindslev plads 
Pladsen er opdelt i tre forskellige rum, Ramblaen, Lommen  
og Theodoras Have. Hvert rum byder på forskellige oplevelser 
og sanseindtryk. Det er her, det lokale studieliv mødes.  
Se kort I7

Skoletorvet 
Se den imponerende Ørnebrønd og forsæt turen ad  
Nygade – Silkeborgs latinerkvarter med hyggelige  
specialbutikke og spisesteder. Se kort I6

HAVNEOMRÅDET

Dyk ned i historien
Bliv klogere på 
historien om byen
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DET SKER
Om sommeren står medarbejdere fra velkomstteamet med brochurecyklerne 
på Torvet og Havnen, klar til at vejlede dig om områdets mange oplevelser. 
Ofte er de bedste tips dem, lokalbefolkningen selv giver. Spørg de lokale til 
råds, for Silkeborgenserne er stolte af deres by og alle har deres yndlingscafé, 
-butik, -skov, -sti eller -badested. Se nedenfor hvilke begivenheder, der kan 
være noget for dig. 

SilkeborgGuiderne
Vil du vide alt, der er værd at vide 
om byen? Så bestil en byguide 
eller deltag i en åben byvandring 
med SilkeborgGuiderne. Kontakt 
Silkeborg Bibliotek for at booke en 
dansk-, engelsk-, eller tysktalende 
guide. Tag også på guidet tur i  
Søhøjlandet med Team Nord.
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Silkeborg fejrer 175-års jubilæum
Byen blev grundlagt ved kongelig 
resolution i 1846 og det vil blive  
fejret med events, udsmykninger  
og tiltag hele året. 

Sport
Silkeborg er årligt vært for diverse 
sportsbegivenheder. Du kan blandt 
andet opleve Yeti Adventure  
Challenge Silkeborg og NXM Nordic 
Adventure Run Silkeborg.

Det gamle Rådhus
Det Gamle Rådhus er tegnet af den 
danske arkitekt HC. Zeltner i 1857. 
Bang & Olufsen har indtaget Det 
gamle Rådhus’ kælder og lavet det 
om til et minimuseum med design-
klassikere gennem tiden. 

Stærke Storm
Besøg Trolden, Stærke Storm, nær 
Kunstcentret Silkeborg Bad. En 
træskulptur bygget af kunstneren 
Thomas Dambo og frivillige. På 
Trollmap.com kan du finde de første 
koordinator med start i Skulpturpar-
ken ved Kunstcentret.

Silkeborg Skatepark
Landets største skatepark ligger 
oven på motorvejstunnelen ved  
Silkeborgmotorvejen. Den er et 
Mekka for alle på hjul, som kan 
komme forbi døgnet rundt  
hele året. 

Festivaler
Oplev musikken på Riverboat Jazz 
Festival, Hede Rytmer og Stella  
Polaris i Indelukket. Noget Bedre 
byder på upcoming bands og 
Silkeborg Classic Concerts har flere 
klassiske koncerter over sommeren. 
For de teaterglade er der Festival of 
Wonder, der er en stor international 
dukketeaterfestival og Danmarks 
internationale gadeteaterfestival. 
Se også Automania – Silkeborg 
automobilfestival eller Silkeborg 
Gadekunstfestival.

Landal Søhøjlandet
Landal Søhøjlandet ligger midt i 
Gjern Bakker, omringet af smuk  
natur. Her kan du slappe af i en 
lækker feriebolig, tage vandrutsje-
banen, dyste på tennisbanen eller 
prøve nogle af de mange andre 
aktiviteter.
Et ophold på Landal Søhøjlandet 
tager dig væk fra hverdagen og 
tilbyder, udover lækre ferieboliger, 
også aktiviteter for en hver smag. 
Her er badeland, badmintonbaner, 
legepladser og bålhytte. Parken er 
placeret midt i Gjern Bakker,  
som byder på noget af Danmarks 
smukkeste natur. Det er muligt  
at leje mountainbikes og der er  
vandreruter lige uden for døren, så I 
kan komme ud i naturen sammen. 
I parkens Brasserie finder I skønne 
retter med fokus på inddragelse af 
lokale råvarer. I kan vælge frit fra 
det inspirerende a la cartekort.

SPIS & DRIKSE & OPLEV

Gubsø Garage
Oplev en af Europas flotteste sam-
linger af classic cars i oplevelses-, 
event- og konferencecenteret Gub-
sø Garage. Se legendariske køretøjer 
som Bugatti, Porsche og Benz frem-
stilet fra 1914 og frem – og få sjove 
og dramatiske historier om bilernes 
vej fra forrige århundredes gader og 
racerbaner til garagen i Søhøjandet.

Kunstens verden
Indtag kunstens forunderlige  
verden på et af områdets  
mange gallerier eller tag på  
Museum Jorn, hvor du kan købe et 
kunst-rutekort for området. Læg 
også vejen forbi KunstCentret Silke-
borg Bad, der er et besøg værd hele 
året rundt både ude og inde, med 
Skulpturpark, områdets  
historie og skiftende udstillinger.

JYSK Musikteater og Kedelhuset 
Scenekunst i mange retninger med 
store musiknavne, årets musical, 
foredrag og teater for både børn og 
voksne. 

Andre aktiviteter i omegnen
Du finder blandt andet Labyrinthia 
– med 9 forskellige labyrinter, 
Silkeborg Ørnereservat, Rovfugle-
show og Bisonfarm samt mulig-
heder for at spille fodboldgolf ved 
DitEvent eller opleve naturen til 
hest ved Fuglsang Rideture. 

Silkeborg emmer af liv, og der er masser af spændende aktiviteter for dig, som 
elsker at komme ud at opleve verden omkring dig. Tag f.eks. familien med på  
udflugt til Nordeuropas eneste ferskvandsakvarium, AQUA Akvarium & Dyrepark, 
som byder på sjove oplevelser både indendørs og udendørs.

Silkeborg er spækket med smags- 
oplevelser i høj klasse. Her er noget 
for enhver smag, og hvad enten du 
er til finere restaurantbesøg, overdå-
dige buffeter, hyggelig caféstemning 
eller take away, har byens spiseste-
der helt sikkert noget for dig.

Nygade, Tværgade & Hostrupgade 
byder på god mad og natteliv med 
lækre cocktails og alt, hvad hjertet 
ellers kan begære. 

AQUA Akvarium & Dyrepark 
Besøg det store oplevelsescenter, 
der har fokus på den danske natur. 
Du er inviteret med, når der  
fortælles spændende historier om 
de vilde dyr, eller selv kan komme 
helt tæt på.

Museum Silkeborg,  
Blicheregnen
Blicheregnens udstillinger fortæller 
om digterpræsten Steen Steen-
sen Blicher og om livet på landet i 
1800-tallet og har løbende skiftende 
særudstillinger. I en stor udstilling 
fortælles om Slaget på Grathe Hede 
i 1157 og om den udvikling der fulg-
te. Kun fire km syd for museet ligger 
det nye Grathe monument.

Svømmehaller
Tag på en opkvikkende svømmetur 
indendørs i Nordvestbadet i  
Silkeborg, en tur i Themhallernes 
svømmehal og tag en pause fra  
hverdagens stress og jag i deres 
wellnessafdeling eller i Badeanstal-
ten anno 1920s klassiske faciliteter.

OVERNAT I BYEN
Vejlsøhus Hotel
Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter 
er et hotel med en markant miljø- 
profil og en række Sport & Outdoor- 
aktiviteter. Vejlsøhus tilbyder også 
en række oplevelser og ophold i 
samspil med naboen AQUA  
Akvarium og Dyrepark.

Museum Silkeborg, Papirmuseet
Papirmuseet er et levende museum, 
hvor der stadig laves håndgjort 
papir. Her demonstreres det gamle 
håndværk, hvor man i sin tid  
fremstillede papiret til de danske 
pengesedler. I museets biograf kan 
du se film om papirproduktion og 
der er skiftende udstillinger med 
relation til papirproduktion.

Fyld shoppingposerne til randen 
mens du går en tur på gågaderne 
Vestergade, Østergade, Søndergade 
og Tværgade. Her finder du  
velkendte butikker men også spæn-
dende specialbutikker. Med sine 
hyggelige gågader, der vrimler med 
butikker, kan Silkeborg i dén grad 
hamle op med de største byer, når 
det kommer til shopping. Her finder 
du ingen butikscentre men autenti-
ske, nyrenoverede, grønne gågader, 
som drager paralleller til naturen.

Skal du shoppe outdoor udstyr, så 
tag i Silkeborg Outdoor Butik, hvor 
du finder alle de bedste producen-
ter og brands inden for outdoor, 
fiskeri og jagt. 

SHOPPING

Smag på Søhøjlandet 
Bryggerier: Virklund, Grauballe, 
Bøllingsø. Mejeri & ost: Them An-
delsmejeri, Okkels Is, Voel Ismejeri.  
Økologisk fjerkræ: Gothenborg. Vin: 
Neder Kjærsholm Hovedgaard.  

Evald Brasserie og Café
I den stemningsfyldte Brasserie-Café 
i Silkeborg kan du nyde alt fra en kop 
kaffe til en spændende lokal øl fra det 
store øl-kort. Om aftenen skifter Evald 
karakter til restaurant med a la carte 
retter og klassiske café-retter. Maden 
der serveres er lavet fra bunden og af 
kvalitetsvarer fra lokale leverandører.

RESTAURANTER

CAFÉER
Drewsens Vinbar

Stryget

Den Go‘e Fe

Café Cobra

Café Ørnsø

Silkeborg Sø-Camping & Feriehuse

Kongensbro Kro

Danhostel Silkeborg

Gl. Skovridergaard Hotel  

og Konferencecenter

Terrassen Camping

Scandic Silkeborg

Radisson Blu  

Hotel Papirfabrikken, Silkeborg

Skyttehusets Camping

Bryrup Camping & Resort

Orangeriet

Brasserie Underhuset

Restaurant Michael D

Zorba Restaurant og Taverna

Traktørstedet Ludviglyst

La Casita

Simpel Osteria

Restaurant Piaf

Holgers Kro

Kjød og Kul

Gothenborg

Restaurant Kildesø

Restaurant Aalekroen

Kongensbro Kro

Det sker
Se hvad der sker når 
du er i byen



Smukt placeret i Søhøjlandet ligger Skanderborg, en  
hyggelig købstad med masser af lokalt liv. Du kan nemt 
bevæge dig rundt i byen. Mange af byens butikker, 
spisesteder og attraktioner ligger inden for gåafstand,  
og er du i bil kan du glæde dig over de mange  
parkeringsmuligheder.
    
På en slentretur i Skanderborg kan du nyde de fine  
gamle huse i Borgergade, opleve skiftende udstillinger i 
Kulturhuset og snuppe en kop kaffe på en af byens mange 
caféer. Besøg også Slotsbanken med Skanderborg  
Slotskirke og den flotte udsigt over Skanderborg Sø  
eller gå en tur gennem Skanderborg Dyrehaves smukke 
 bøgeskov, der hver sommer samler 40.000 musik- og  
livsglade mennesker til Danmarks smukkeste festival.  
I Dyrehaven ligger også Skanderborg Bunkerne, som  
under 2. verdenskrig var stedet, hvor tyskerne havde  
deres danske hovedkvarter. 

Skanderborg er let at komme til, enten via tog eller bus  
til byens banegård, der ligger tæt på centrum eller via  
Motorvej E45, der ligger lige ved indgangen til byen.

SKANDERBORG

87      Skanderborg

5 highlights om Skanderborg
• Ved Vestermølle Museum løber 

helligkilden, Jenkilden, hvis vand 
- ifølge overleveringerne - har 
helbredende kraft. Her skulle 
lamme have smidt krykkerne, 
blinde være blevet seende og 
andre sygdomme, endda også 
kærestesorg, kureret.

• Nordeuropas største frilufts- 
festival, Outdoorfestivalen  
afholdes hvert år i Ry ved  
Skanderborg. Her kan prøves 
over 100 aktive oplevelser.

• Skanderborg har haft sin  
helt egen prinsesse. I 1574  
blev prinsesse Anna født på 
Skanderborg Slot. Hun giftede 
sig med den skotske Kong  
Jacob VI, hvilket gjorde Anna  
til Dronning af Skotland.

• Tæt på Landsbyen Sølund i  
Skanderborg ligger den 
 eventyrlige sti, Sumpstien. Om 
sommeren minder sti-området 
om en jungle, mens det om 
vinteren bliver forvandlet til et 
eventyrligt vinterlandskab. 

• I Skanderborg centrum kan du 
gå i den danske forfatter Ole 
Lund Kirkegaards fodspor. Rundt 
om i byen kan du blandt andet 
finde to gavlmalerier, den to- 
hovedede drage fra historien  
om Lille Virgil, købmandens  
Hus og Ole Lund Kirkegårds 
barndomshjem. 
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Det Gastronomiske Institut
Restauranten på Knudhule Badeho-
tel. Fransk-dansk inspireret køkken 
med udgangspunkt i årstidens 
råvarer. 

Hotel Ry
Ét hotel – tre restauranter (Rytteri-
et, Gastropub og CharcuteRy). Alle 
byder på et bredt kulinarisk udbud 
til enhver sult.

Restaurant Vestermølle 
Maden laves i klassisk nordisk stil 
med flotte anretninger komponeret 
efter årstidens råvarer.

Hotel Skanderborghus
Restauranten har udgangspunkt 
i det danske køkken, men henter 
inspiration fra hele verden – alt 
sammen med friske råvarer, udvalgt 
efter årstiden.

Skanderborg Park
Stor vægt på kokkenes faglighed, på 
håndværket og på den kærlighed, 
der lægges i retterne, som deres 
uddannede tjenere serverer.

Nørre Vissing Kro
Køkkenet bruger kun gode og na-
turlige råvarer, hvoraf flere af dem er 
fremskaffet i egnens omgivelser.

Hotel Himmelbjerget
Familievenlig restaurant med et 
stort udvalg af dansk-franske retter.

Lakeside Ry
Du finder Lakeside ved bådehavnen 
i Ry lige der, hvor turbådene til  
Himmelbjerget drager afsted.  
Der er dels en kiosk med hjemme- 
lavet italiensk is og varme drikke  
to go samt et spisested med  
weekend-brunch, frokost og  
aften a la carte.

UD I NATUREN TÆT PÅ BYEN SE & OPLEV
Naturen omkring Skanderborg er enestående med sine mange flotte søer 
og dybe skove. Blandt andet Jyllands næststørste sø, Mossø og Knudsø, 
der er en af landets reneste og dybeste søer. To af Skanderborgs absolutte 
højdepunkter, er Himmelbjerget og Ejer Bjerge med Møllehøj, Danmarks 
højeste punkt.  

OVERNAT I BYEN

SPIS & DRIK

Himmelbjerget og Ejer Bavnehøj
Når du er i Skanderborg er  
Himmelbjerget et must at besøge. 
Bjerget strækker sig 147 meter op 
over havets overflade og fra toppen 
ved tårnet kan du nyde den smukke 
udsigt ud over Julsø og hele søhøj-
land-landskabet. Kombinér dagen 
med en tur i en af Hjejlebådene, 
som det har været skik siden 1861. 
Ejer Bavnehøj er en anden høj og 
sammen med Møllehøj det højeste 
naturlige punkt i Danmark.  
Udsigten fra toppen er storslået – 
ikke mindst fra det 12,5 meter høje 
genforeningstårn, hvor du i godt 
vejr kan se helt til Samsø og  
Lillebæltsbroen.

Skanderborg Sø
Skanderborg Sø ligger midt i 
Skanderborg og er en samling af 
flere søer. Nyd den skønne natur 
på en picnic-tur eller en hyggelig 
gåtur langs søens bred. Ejer du et 
fiskekort, er søen oplagt at fiske i. 
Skanderborg Sø er også en  
fantastisk sø til en badetur ved 
Skanderborg Søbad, eller en tur  
i kano eller på SUP-board. 

Lej kanoer ved Ry Kanofart eller 
lej en miljøvenlig river boat hos Ry 
Riverboats og sejl i Skanderborg  
og Ry søerne.  

Museum Skanderborg 
Historien bliver levende på fire  
museer i Skanderborg.  
På Bunkermuseet i Dyrehaven kan 
du høre historien om besættelses-
tiden og få et indblik i områdets 
betydning under 2. verdenskrig.  
På Perron 1 på Skanderborg Station 
har Skanderborg Museums  
historiske arkiv, bymuseum og 
arkæologiske værksted til huse. 
Her kan du se museets arkæologer 
arbejde. På museet på Gl. Rye Mølle 
udstilles det oprindelige inventar, 
fra da kornmøllen var i brug. Kør 
gennem den hyggelige landsby 
Boes med de mange gamle  
bindingsværkshuse, og tag på  
den sidste museumsafdeling Øm 
Kloster. Museet er naturskønt  
beliggende ved Mossø og består 
af en stor stemningsfyldt ruinpark, 
hvor fundamenterne af det middel-
alderlige kloster samt fem middel- 
aldergrave kan ses. 

Vestermølle Museum
Vestermølle er en gammel mølle-
gård. Her males rug og hvede på 
den over 100 år gamle stenkværn, 
der drives ved Mølledammens 
vand. På møllemuseet kan du få et 
indblik i andelsbevægelsens store 
betydning for samfundet, og i haven 
kan du nyde den smukke Riddersal, 
Okkerhytten og Helligkilden, hvis 
vand - i følge overleveringerne - har 
helbredende kraft.

MS Dagmar
Hen over sommeren kan du tage på 
sejltur med det hyggelige skib, MS 
Dagmar, der sejler på Skanderborg 
Sø. Under sejladsen kan du nyde 
synet af den gamle købstad fra søsi-
den og lytte til spændende historier 
fra området. Undervejs kan der kø-
bes øl, vand, kaffe, is m.m. Turen ta-
ger cirka 1 time og 30 minutter, med 
mindre du står af undervejs på et af 
de fire ’stoppesteder’, Vestermølle, 
Danhostel Skanderborg, Restaurant 
Sølyst og Skanderborghus. Hop af 
ved et stoppested og på igen, når 
området er udforsket. 

Dyrehaven og Bunkerne
Gå en tur i den gamle Dyrehave.  
Se de 100 år gamle rhododendroner, 
eller læg vejen forbi det spænden-
de bunkermuseum med spor efter 
det tyske Luftwaffes hovedkvarter i 
Danmark under 2. verdenskrig. Hos 
Kulturhusets bibliotek kan du låne 
discgolf, som kan spilles på en af 
Danmarks flotteste discgolfbaner  
i Dyrehaven.

Outdoor365  
Outdoor365 tilbyder udendørs op- 
levelser for hele familien og team-
udvikling for venner eller kollegaer. 
365 dage om året kan du prøve 
kræfter med reb- og træklatring, 
stand up padling, kano, kajak, 
svævebane, mad over bål og meget 
mere. Outdoor365 står også bag 
Danmarks største friluftsfestival, 
Outdoorfestivalen, der hvert år i pin-
sen afholdes i Søhøjlandet mellem 
Silkeborg og Ry.

Escape Games 
I en fabriksbygning i Stilling ligger 
Escape Games. Her kan du sammen 
med familie, venner eller kollegaer 
ved hjælp af logisk sans, sund  
fornuft og samarbejde, løse gåder 
for at slippe ud af et aflåst rum.  
Løs mysteriet og slip ud, inden tiden 
er gået. Kreativitet, logik og  
samarbejde sættes på prøve i de 
underholdende spil.

Udover at overnatte kan du på  
flere overnatningssteder leje  
cykler, kajak og spille golf.

Skanderborg Park Hotel
6 hullet golfbane, tennisbane og 
guidede cykelture. 

Hotel Skanderborghus  
Ved hotellet kan du gå om bord på 
skibet MS Dagmar, leje kano eller 
kajak og fiske. 

Danhostel Skanderborg
Udlejning af både motorbåde og  
kanoer og mulighed for at fiske. 

Birkhede Camping
Multibane, indendørs og udendørs 
legeplads, cykel, kano- og kajakud-
lejning samt fiskemulighed. 

Knudhule Badehotel
Beliggende i det bakkede Søhøjland 
med udsigt til Himmelbjerget og 
direkte udgang til Knudsø.  
Restaurant på hotellet. 

Hotel Ry
Hotel Ry er et smukt hotel, som du 
finder midt i det skønne Søhøjland 
for foden af Himmelbjerget og lige 
ved søerne.

Gudenåen 
Gudenåen er en af Danmarks helt 
store naturperler, som hvert år  
tiltrækker mange besøgende.  
Gudenåen løber forbi stationsbyen 
Ry. Fra den livlige lystbådehavn  
i byen er der smuk udsigt til  
Himmelbjerget, søerne og skovene. 
Turistbådene fra Hjejle-selskabet 
sejler sommergæster til Himmel- 
bjerget og kanoer sætter af sted  
på langfart med glade familier.

Se & Oplev
Se det du skal opleve  
i SkanderborgUd i naturen

Oplev naturen om 
Skanderborg



KUNNE DU TÆNKE DIG 
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at læse om i guiden og komme med forslag til, hvad du savner.  
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Få turistinformation og inspiration til dit ophold på:                      www.visitaarhusregionen.dk
 

Følg os på:

KORT OG INFORMATION
Kontakt os
Søger du turistinformation om Aarhusregionen, kan du kontakte os på info@visitaarhus.com 
eller på telefon 8731 5010 mandag - fredag 10.00-14.00.

LOPPE- OG  
KRÆMMERMARKEDER 
Elsker du at gå jagt efter gode fund og gamle sager?  
Så har du mange gode muligheder for at gå på loppejagt  
i Aarhusregionens område. Her får du en oversigt over nogle 
at de største markeder. Husk at de fleste større byer  
også har almindeligt kendte genbrugsbutikker,  
antikvariater og meget mere.

LOPPESUPERMARKEDER
Indendørs loppemarkeder, der har åbent ligesom  
de fleste andre butikker.

Kirppu. Tilst ved Aarhus.  

TakeNow. Djursland: Grenaa og Ebeltoft. 
Aarhus: Højbjerg og Egå. Viborg.  

Guld og Rod. Viborg.  

Shoppe Loppe. Silkeborg

 

Børneloppen Randers Indendørs loppemarked - kun med 
børneting. Børneloppen Randers er et permanent loppe-
supermarked med diverse børneting. På de 236 stande sælger 
private deres brugte børneudstyr, lige fra tøj og legetøj til  
barnevogne og autostole. Åbent hver dag beliggende tæt  
på Randers Storcenter.

 

UNIKT KUNSTHÅNDVÆRK
Kunst skal opleves, og det er ikke kun på de store museer,  
at oplevelsen skal ske. Også ude i de små landsbyer, de  
mellemstore købstæder og de små værksteder i storbyen  
findes et overflødighedshorn af spændende og unikt  
kunsthåndværk. 
 
Elsker du at tilføre unika til dit hjem? Det kan være glaskunst, 
keramik, malerier, møbler og andre finurlige ting, så tag på  
opdagelse i Aarhusregionen. Her kan du finde lidt af hvert,  
og flere steder er det endda muligt, at se kunstnerne udfolde 
deres håndværk for øjnene af dig. På Glasmuseet Ebeltoft er 
der en butik, hvor du kan vælge mellem Danmarks største 
udvalg af håndlavet glas, design og unika, skabt af danske  
og internationale glaskunstnere og formgivere. 

VIND!
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Deltag i konkurrencen  
og vind et AarhusCard

Markeder
Se hvor de største loppe- og 
kræmmermarkeder holdes
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