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Aarhus- m
ed havnerundfart



Bustransport
Kaffe og rundstykke
Rundvisning på Aarhus Rådhus inkl. Tårnet
Guidet Sejltur med Helene
Frokostpakke
Kaffe og kage

Aarhus Rådhus blev indviet i 1941 og fredet i 1995.  Det er en moderne og funktionalistisk
bygning og et ikon for Aarhus. 
Huset er beklædt med norsk marmor, og er udtryk for dansk design og arkitektur, når det er
bedst. Bygningen er tegnet af den internationalt kendte arkitekt Arne Jacobsen og Erik
Møller og gemmer på en spændende historie. 
Aarhus Rådhus bliver benyttet flittigt til mange formål - dette og meget andet hører vi mere
om, når vi denne mandag 19. juni indleder vores Aarhusbesøg med en rundvisning på
rådhuset. Aarhus Guiderne tager os også med en tur op i tårnet. 

Storbyen fra søsiden

Herfra køres det lille stykke vej til havnen, hvor vi går om bord på skibet Helene. 
Sulten har nok så småt meldt sig, så vi begynder med at spise  vores frokostpakker om bord,
mens vi nyder den fantastiske udsigt, der er så ganske anderledes fra vandet.
 Den næste halvanden time sejler vi rundt i havnen og kan suge både syn og fortællinger til
os.
Det nye Aarhus
Aarhus har udviklet sig enormt de sidste 10-15 år, en helt ny bydel, Aarhus Ø, er vokset frem
på de havnære arealer. Den rummer moderne og nytænkende arkitektur og Danmarks
højeste beboelsesejendom, Lighthouse på 142 meter. Her ser vi moderne bygningsværker
og nye boformer på helt nært hold.
 
Det gamle Aarhus
Den gamle bydel sejler vi også forbi - Toldboden og det gamle skibsværft Aarhus Flydedok.
Bygninger og industri fra fortiden, som i dag er moderne handelshuse og hovedkvarterer for
flere af byens førende virksomheder. Vore guides fortæller alle de enestående (og oftest
sande) anekdoter om Eksplosionskajen, Klokken som ringer når et barn fødes i Aarhus, og
ikke mindst verdens mest berømte arkitekt Bjarke Engels som har sat sit smukke vartegn på
Aarhus Ø.
Vi besøger også den gamle fiskerihavn, og ser nordens største træskibs havn, alle
husbådene, de rekreative områder, restauranter og cafeer, og mon ikke vi møder et par
marsvin og en standup paddler eller to på vejen. Sidst på sejlturen er der kaffe og kage.
Efterfølgende får vi lidt tid til at udforske Aarhus på egen hånd inden vi atter sætter os i
bussen og finder Silkeborg, Ikast og Herning
 

Afgang fra Skive tirsdag 27. juni kl. 07.30
Hjemkomst ca. kl. 18

Prisen for denne tur er kr. 740,- for avisens abonnenter. Ikke abonnenter betaler kr. 790,-

Inkl.

Sørens Rejser er teknisk arrangør

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

Program


