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Besøg på Moesgaard Museum, frokost på idyl l iske
Skovmøl len, byvandring og guidet tur i

Væksthusene
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Buskørsel
Turleder/guide under hele turen
Morgenkaffe og smurt rundstykke
Entré og guidet rundvisning på Moesgaard Museum
Frokost på Restaurant Skovmøllen
Byvandring i Aarhus
Rundvisning i Væksthusene
Eftermiddagskaffe og kage

Man bliver temmelig betaget af den spektakulære særudstilling »Ud af kaos«, som Moesgaard Museum
præsenterer for øjeblikket. Udstillingen sætter spotlys på en meget mørk og usikker periode i Europas
historie. De frygtindgydende hunners komme og Romerrigets fald. 
Efter vores besøg på Moesgaard spiser vi frokost på den helt igennem hyggelige og idylliske Restaurant
Skovmøllen. 
Turen går efterfølgende ind til Aarhus til en byvandring i centrum og sluttelig et besøg i Væksthusene,
byens grønne hjerte, hvor vi tager på en rejse gennem fire klimazoner.

Medrivende univers
Bussen fra Venø Rejser samler deltagere op i Herning, Ikast og Silkeborg mellem klokken 07.30 og 08.30
onsdag 8. marts. Undervejs i bussen vil rejselederen give en kort introduktion til de forskellige udstillinger,
der pt. findes på Moesgaard Museum. Det giver dig bedre mulighed for at prioritere tiden, da det er let at
blive suget helt ind i museets medrivende og omfattende universer. Der vil blive tid på egen hånd, men
også en guidet rundvisning i særudstillingen »Ud af kaos«. 
Denne nyeste  særudstilling omhandler perioden 300-600 efter Kristus med krig, vold, magtkampe og store
flygtningestrømme, også kendt som folkevandringstiden, sat op mod kontrasterne med håb og drømme
om en lysere fremtid med guld i store mængder. Museets ambition er at give gæsterne en ny viden om de
store verdenshistoriske sammenhænge, og indblik i det kaos, som Europa blev født ud af , og deraf
spændinger som stadig præger vores tid. En problematik som desværre den dag i dag også er højaktuel.

Frokost i nostalgiske rammer
Fyldt med en imponerende formidling - er det blevet frokosttid. Vi kigger forbi den idyllisk beliggende og
utroligt hyggelige Restaurant Skovmøllen, kun et stenkast fra Moesgaard. Her nyder vi en skøn frokost i
pejsestuen, bestående af lækker smørrebrøds-buffet, hvor man frit kan vælge to stykker smørrebrød (og
de mætter).

Datidens Aarhus
Herefter går turen ind til Aarhus centrum, hvor rejselederen vil stå for en byvandring rundt i midtbyen - i
sporene på vikingerne i datidens Aarhus eller AROS, som byen blev kaldt dengang. Efterfølgende kører vi
mod Væksthusene, byens grønne hjerte, hvor der dels er rundvisning med fortælling om verdens
biodiversitet i fire klimazoner -og kaffe med kage.
Forventet hjemkomst mellem klokken 17 og 18.

Prisen for denne skønne dagstur er kr. 995,- for avisens abonnenter.

Inkluderet i prisen: 

Bestilling gennem Læserklubben på 96263756/57 eller mail@laeserklubben.dk

Program


