
Taste & Explore Aarhus tilbyder  
en alternativ og dynamisk måde 
at udforske byen på, hvor  
spændende smagsoplevelser  
og historiefortælling er i fokus.  
Udover lækker mad på 6 forskel-
lige spisesteder får du indblik 
i madkulturens udvikling og 
Aarhus’ historie. Vi tilbyder pt.  
to forskellige ture; en morgentur, 
med fokus på den klassiske  
danske madkultur samt en aften- 

tur, hvor fokus er på det nye nordiske køkken og social dining.  
I grupper med max 6 deltagere (forhør om flere deltagere) fører en 
guide jer gennem byen og madkulturens udvikling, mens I smager 
på retterne. En tur varer cirka 
3,5-4 timer.

        Læs mere om ruterne  
        og book plads på:  
tasteandexploreaarhus.dk

Kulinariske ruter 
i Aarhus med guide

Det Moderne Aarhus – 
oplev byens spirende nye 
områder på vores guidede 
cykelture. På to hjul kommer 
vi hurtigt rundt og får under- 
vejs præsenteret stederne 
med unikke fortællinger fra 
vores guider.  
 
Flere områder i Aarhus har 
udviklet sig markant indenfor 
de seneste fem år. På denne 

tur cykler vi rundt til netop disse områder og får et inspirerende 
indblik i den moderne del af byen. Vi starter hos de hippe og 
unge i Jægergårdsgade, inden turen går videre til Kulbroen, 
DOKK1 og ud på Aarhus Ø til de arkitektoniske 
perler, der er skudt op ved vandet. Turen slutter 
ved Godsbanens unikke og kreative miljø.

        Oplev også turene “Det Klassiske  
        Aarhus” og “Det Grønne Aarhus”  
– læs mere om cykelruterne og book plads på  
www.cycling-aarhus.dk

Cykelruter i Aarhus med guide

De guidede gåture samt udvikling af gå-selv turene 
er støttet af Aarhus Kommune. Spar Nord Fonden er ligeledes 

venlig bidragsyder til projektet.

10 oplevelsesruter i Aarhus 
på egen hånd

Samarbejdspartnere:

Følg os på 
Facebook!

www.aarhus-city.dk

På app’en  
“Opdag Aarhus” kan du finde 
alle ruterne med rutekort og 
beskrivelse af alle de steder,  

du kan opleve på de forskellige ture rundt i og omkring Aarhus. 

F.eks. rute nr. 1: Skulpturer i Aarhus C

Start ved Agnete og Hav-manden i Park Allé ved siden af  
Rådhustårnet, Den Svangre Pige af 1940 og Vaagnende Kvinde/ 
Aarhus-Pigen i Rådhusparken, foran Rådhuset er Ceres-Brønden  
– i folkemunde Grisebrønden, i Musikhusparken kan du se Hval-I- 
Kopteren, Øgle, Drengen ved Spejlbassinet og Kællingeknuden 
foran ARoS, gå gennem ARoS og se Valkyrie Rán og Statue 
Flora, kig ind til Orangeriet, fortsæt til Slangen i Mølleparken og 
nyd Bernhardt Jensen-skulpturen på Åboulevarden. Oplev Adam 
Kadman på Pustervig og tag en tur i Latinerkvarteret med Krulls 
maskeskulptur og de græske kvindefigurer ved Hotel Royal, nyd 
Mathilde Fibigers have med skulpturer af Jette Vohlert (Hånd med 
Øje), Gudrun Steen-Andersen (På Kanten), Ejgil Westergaard  
(Borner) m.m. og slut med Konge til Hest på Bispetorvet. 
 
Oplev også turene Kig op Aarhus, Broer i Aarhus C, Parker 
i Aarhus C, Frederiksbjerg, Arkitekturruten, Brabrandstien, 
Udsigten ved Riis Skov, Moesgaardområdet og Den blå rute.
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Oplev Smilets By med unikke 
gå- og cykelture – med guide 
eller på egen hånd 

Mere gang
i Aarhus
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Download 
Aarhus 

Kommunes 
gratis app 
”Opdag 
Aarhus”
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https://tasteandexploreaarhus.dk/DK.aspx
http://www.cycling-aarhus.dk/
https://aarhus-city.dk/


RUTE 1 Aarhus Havn – Før & Nu
 Mødested: Historiske Spor,  
 Mindet 1, 8000 Aarhus C

På denne tur får du historien om havnen, der virkelig 
har ændret sig gennem årene. Vi starter med en 
fortælling om de historiske spor, inden vi besøger det 
nye på havnen, nemlig DOKK1, hvor vi skal ind og se 
nærmere på Gongen, den store klokke, biblioteket og 
høre et oplæg om bygningen. Derefter besøger vi Po-
seidon-skulpturen, Sirene af Prins Henrik, Toldboden, 
Endless Connection, Skt. Oluf Kirkegaard, Mejlgade, 
hvor vi slutter ved Teater Bodega. 

RUTE 2  Den Børnevenlige
 Mødested: Ved Ørnen, DOKK1,  
 Hack Kampmann Plads 2, 8000 Aarhus C

Der er masser af skønne steder i Aarhus for de mind-
ste. Denne tur starter med leg på de unikke lege- 
pladser omkring DOKK1. Derefter skal vi se nærmere 
på parkeringsanlægget og Magic Mushrooms, inden 
vi går videre til Endless Connection, Havnebadet og 
Aarhus Watersports Complex, hvor vi slutter turen. 
Husk badetøj. 

RUTE 3  Livet ved vandet
 Mødested: Havnens Perle,  
 Dagmar Petersens Gade 10, 8000 Aarhus C

Der har altid været liv ved vandet i Aarhus, men især 
nu, hvor Aarhus Ø spiller en stor rolle i byudviklingen. 
På denne tur får vi set både det gamle og nye liv ved 
vandet, og vi starter ved Havnens Perle, derfra til Aarhus 
Søfarts Museum, hvor vi kigger ind. Turen går videre ud 
på Aarhus Ø og de forskellige bygninger der besøges 
fra vandsiden, og så vandrer vi ind langs fiskerihavnen 
og lystbådehavnen til Flemming Bamse Jørgensens 
Plads, P. Clausens Fiskehandel og Restaurant Anker. 

RUTE 4  Museer i Aarhus
 Mødested: Historiske Spor,  
 Mindet 1, 8000 Aarhus C

Historiens vingesus har sat sine tydelige aftryk i  
Aarhus, og på denne tur kommer vi på en rejse 
gennem tiden, fra de første vikinger og frem til i dag. 
Starten er ved Vikingemuseet og så videre forbi Helen 
Schous rytterstatue af Christian X hen til Marselis- 
kapellet og Domkirken, så forbi Aarhus Teater, og til 
sidst afsluttet med besøg og oplæg på Kvindemuseet. 

RUTE 5  Sporten i Aarhus
 Mødested: Indgangen til Havreballe Skov og Stadionsøerne  
 på Stadion Allé, 8000 Aarhus C

Et aktivt liv og sport har altid været en del af Aarhus’ 
puls, og her får vi et dybere indblik i en række steder, 
der netop har defineret byens sportshjerte. Vi starter 
ved Stadionsøerne, en glemt og gemt perle, og 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 publikum. Så skal vi forbi Cyklebanen og 
slutter ved Jydsk Væddeløbsbane med oplæg.

RUTE 6  Hippe Aarhus
 Mødested: Street Coffee,  
 Jægergårdsgade 15, 8000 Aarhus C

Aarhus har altid været med på beatet med nye trends 
og tendenser. På denne gåtur gennem Jægergårds-
gade besøger vi en række af disse steder, der er med 
til at definere den urbane stemning i byen. Her hilser vi 
på keramikeren, den lokale kaffepusher og stedet med 
øl fra danske mikrobryggerier. Turen fortsætter ned til 
Kulbroen og slutter ved restaurant Kohalen. 

RUTE 7  Marselisborg Slotspark
 Mødested: På pladsen foran porten ind til Marselisborg,  
 Kongevejen 100, 8000 Aarhus C

Her er der et væld af interessante kunstværker og  
historier, og turen besøger både Rømerhaven, 
Marselisborg Mindepark med monument, Slots- 
parken og Forstbotanisk Have. Denne tur er pakket 
med dansk historie, anekdoter om kongefamilien og 
spændende kunst i skøn natur.  

RUTE 8  Multikulturelle Aarhus
 Mødested: Blixens,  
 Karen Blixen Boulevard 7, 8220 Brabrand

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 får indblik i både nutiden 
og fremtiden for området. 

RUTE 9  Kunsten i Aarhus
 Mødested: Hval-i-kopteren,  
 Frederiks Allé 6A, 8000 Aarhus C

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 Aarhus Street Food.

RUTE 10  Universitetet i Aarhus
 Mødested: Det Kgl. Bibliotek,  
 Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus C

Selve Universitetet er optaget som et af 
de 12 mest betydningsfulde bygnings-
værker i Danmark af Kulturministeriet  
og bestemt ikke uden grund. På denne 
tur besøger vi Antikmuseet, Univer-
sitetsparken, Det Kgl. Bibliotek, 
AnimaliA-udstillingen på Naturhistorisk 
Museum og en række skjulte perler 
i området.

Glæd dig til 
at opleve Aarhus på 
en ny og unik måde.
Billetter kan købes 
gennem FO-Aarhus: 

www.fo.dk 
– Vælg menuen  

”UNIKKE GUIDEDE TURE  
– 111 STEDER I AARHUS”

De guidede ture koster 
99,00 kr.pr. deltager.

NYE guidede tema-gåture i 
Smilets By med inspiration i 
bogen ”111 steder i Aarhus som 
du skal se”. Oplev kendte steder 
og skjulte skatte. Info og billetter: 
www.fo.dk eller Aarhus Kommunes  
gratis app ”Aarhus Guiden”.

Køb også bogen, som ligger til 
inspiration for turerne, hos din lokale 
boghandler eller på nettet. 
Bogen fås både på dansk og engelsk.

Uanset om du kender byen eller 
oplever den for første gang,  
kan du glæde dig til  
overraskelser og  
spændende historier.

10 oplevelses-
ruter i Aarhus 
med guide 
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http://www.fo.dk/kurser/?cat=unikke-guidede-ture-111-steder

