
Pressemeddelelse 
 

 
AarhusGuiderne er byens autoriserede guider  - med mere end 60 års erfaring. 

Vi guider byens gæster på 15 sprog og udbyder ture for enhver smag. 

 

AarhusGuiderne viser byen frem    
- med en ’live’ guide kan man opleve Aarhus på en anderledes og personlig måde  

Fra mandag d. 29. juni til og med Aarhus Festuge i september byder AarhusGuiderne på 
spændende byvandringer hver mandag - fredag kl. 11. Turenes temaer spænder vidt og 
dækker både byens historie, kunst, kultur og arkitektur: 
 
TRE NYE TURE på programmet i 2015: 
I år arrangerer AarhusGuiderne en fast ugentlig rundvisning i Marselisborg Slotspark (dog 
først fra juli), en byvandring under overskriften ’Aarhus under besættelsen’ og en ’børne-
tilpasset’ byvandring ’Kig op i Aarhus’, hver fredag:  
 
Hver mandag, kl. 11-12:30 Aarhus i 1000 år  
Hver tirsdag, kl. 11-12:30 Marselisborg Slotspark (dog ikke d. 30.6. og 7.7.) 
Hver onsdag, kl. 11-12:30 Aarhus under besættelsen 
Hver torsdag, kl. 11-12:30 I vikingernes fodspor  
Hver fredag, kl. 11-12:30 Kig op i Aarhus  

Alle ture på dansk - og engelsk - efter behov: 
Som noget nyt gennemfører vi i år alle byvandringer på dansk og engelsk efter behov. 
 
Hver tirsdag i sommerperioden tilbyder AarhusGuiderne desuden: en byvandring på 
tysk (kl. 11-13:00). 

Aarhus Rådhus er stadig populært  
Selvom Aarhus har fået et nyt vartegn - Olafur Eliassons ’Your Rainbow Panorama’ på 
toppen af ARoS – er der stadig stor tilstrømning, når AarhusGuiderne viser rundt på 
Aarhus Rådhus.  
 
Fra d. 30. juni til og med Aarhus Festuge i september er der 2 ugentlige rundvisninger 
på Aarhus Rådhus (hver tirsdag og torsdag kl. 14:00) samt fortsat 2 rundvisninger hver 
lørdag formiddag (kl. 10:00 og kl. 11:30). Der bliver altid guidet på engelsk for eventuelle 
udenlandske gæster ifm. rådhusrundvisninger. 

Priser (betaling til guiden): 
Byvandringer og rådhusrundvisninger:  Voksne: 80 kr  -  børn <15: 40 kr. 

Ingen tilmelding på forhånd – AarhusGuiderne står klar uanset vejret!  

Yderligere information - se vores brochure, etc. på: www.aarhusguiderne.dk  (dansk) 
www.aarhusguides.com  (engelsk). - Kontakt os på: aarhusguide@live.dk. 

http://www.aarhusguiderne.dk/
http://www.aarhusguides.com/
mailto:aarhusguide@live.dk
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AarhusGuiderne er byens autoriserede guider. Vi har alle en grundig guideuddannelse og 
arbejder til daglig med at levendegøre byen og dens historie for danske og udenlandske 
gæster. En særlig stor gruppe er passagererne på de stadigt større krydstogtsskibe, der 
lægger vejen forbi Aarhus. 


