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RUTE 5: Sporten i Aarhus
 Start ved Stadionsøerne

Start ved Stadionsøerne, 
derfra går vi til John 
Stampes Plads til en tur 
på stadion og et unikt  
indblik bag kulissen, 
hvor man normalt ikke 
får adgang som pub-
likum. Så skal vi forbi 
Cyklebanen og slutter 
ved Jydsk Væddeløbs-
bane med oplæg. 

RUTE 8: Multikulturelle Aarhus
 Det nye og gamle Gellerup

Her skal vi rundt og 
opleve både det nye og 
gamle Gellerup, så på 
turen besøges Bazar 
Vest, Gellerup Bypark, 
den gyldne byport og 
ikke mindst Aarhus 
Kommunes nye domicil, 
Blixens. Der vil være 
oplæg undervejs på 
ruten, så man både får 
indblik i nutiden og  
fremtiden for området. 

 

RUTE 9: Kunsten i Aarhus
 Byens mindre kendte kunstskatte

En del af byens mindre 
kendte kunstskatte 
besøges på denne 
tur, hvor vi starter 
med Musikhusets 
kunstskatte, videre til 
Mølleparken, Atomkraft? 
Nej tak!, Bernhardt 
Jensen-skulpturen,  
Hotel Royals kælder 
og til sidst Mågekysset 
inden turen afsluttes  
ved Street Food. 

 

RUTE 10: Universitetet i Aarhus
 På rundtur

Selve Universitetet er 
optaget som et af de 12 
mest betydningsfulde 
bygningsværker i Dan-
mark af Kulturministeriet 
og bestemt ikke uden 
grund. På denne tur 
besøger vi Antikmuseet, 
Universitetsparken, Det 
Kgl. Bibliotek, Animal-
udstillingen på Natur-
historisk Museum og 
en række skjulte perler i 
området. 

RUTE 6: Hippe Aarhus
 En gåtur gennem Jægergårdsgade

En gåtur gennem 
Jægergårdsgade, hvor 
der i dag findes de mest 
trendy steder i Aarhus. 
Her hilser vi på kerami-
keren, den lokale kaffe-
pusher og stedet med 
øl fra danske mikrobryg-
gerier. Turen fortsæt-
ter ned til Kulbroen og 
slutter ved restaurant 
Kohalen. 

RUTE 7: Marselisborg Slotspark
 Interessante kunstværker og historier  
 

Her er der et væld af 
interessante kunst-
værker og historier, og 
på turen besøger vi både 
Rømerhaven, Marselis-
borg Mindepark med 
monument, Slotsparken 
og Forstbotanisk Have. 
Denne tur er pakket med 
dansk historie, anek-
doter om kongefamilien 
og spændende kunst i 
skøn natur.  

 


