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Aarhus, den 27. september 2016 

 

Aarhus styrker kulturturismen i Region Midtjylland 
 
 
Region Midtjylland har godkendt et ambitiøst kulturturismeprojekt, der skal styrke Aarhus 
og hele den midtjyske region som attraktivt besøgsmål for internationale kulturgæster. 
 
Et storstilet kulturturismeprojekt, der skal brande Aarhus og Midtjylland som internationalt 
hotspot, har netop fået blåt stempel af Region Midtjylland. Med projektet får Aarhus fra næste år 
et oplevelseskort, Aarhus 2017-kortet, der giver turister adgang til museer og attraktioner i hele 
regionen. Samtidig skal en ny bookingplatform, BookAarhus2017, gøre det lettere at booke 
oplevelser og overnatning i og omkring Aarhus. 
 
I tæt dialog med turismeorganisationer og kulturinstitutioner fra hele regionen vil VisitAarhus 
arbejde for at gøre det endnu nemmere at planlægge en rejse til byen og regionen. Anledningen 
er kulturhovedstadsåret, men både oplevelseskortet og bookingplatformen bliver videreført efter 
2017.  
 
Den samlede indsats skal skabe grundlag for, at kulturturisme bliver et omdrejningspunkt for 
innovation, forretningsudvikling og vækst for kultur- og turismeerhvervet i Region Midtjylland.  
 
Regionsrådsformand Bent Hansen glæder sig over opbakningen til projektet. 
 
”Vi skal understøtte det meget store potentiale, der er for at tiltrække flere internationale 
gæster og gøre de gæster, der besøger regionen, opmærksomme på de mange kulturtilbud og 
oplevelsesmuligheder, der er i hele Region Midtjylland.  Forventningen til projektet er, at der vil 
komme markant flere kulturturister til regionen, hvilket ikke kun vil øge besøgstallene på 
kulturinstitutionerne, men også skabe øget omsætning og flere arbejdspladser på eksempelvis 
hoteller, restauranter og i detailhandlen". 
 
Tovholder på projektet er VisitAarhus, der ser indsatsen som et vigtigt bidrag frem mod 2017, 
hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad. Kulturhovedstadsprojektet udvikles og gennemføres 
i et tæt, regionalt samarbejde mellem Aarhus, Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner i 
regionen.   
   
”At vi næste år er Europæisk Kulturhovedstad skyldes ikke mindst, at vi i Aarhus har et stærkt 
turismeprodukt, der blandt andet tæller en pæn samling kulturinstitutioner med international 
appeal. Med regionens godkendelse af kulturturismeprojektet får vi endnu bedre mulighed for at 
styrke byens såvel som regionens samlede position som attraktivt besøgsmål på det 
internationale turismemarked,” siger Peer H. Kristensen, der er direktør i VisitAarhus.  
 
Regionsrådet for Region Midtjylland har bevilget 7 millioner kroner ud af et samlet budget på 
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godt 24 millioner kroner til at øge antallet af internationale turister i regionen.   
 
 
Billedtekst: Flere internationale gæster og yderligere vækst i turismeerhvervet i Region 
Midtjylland. Sådan lyder forventningerne til et nyt kulturturismeprojekt ledet af VisitAarhus.  
 
Billedtekst: ”Med regionens godkendelse af kulturturismeprojektet får vi endnu bedre mulighed 
for at styrke byens såvel som regionens samlede position som attraktivt besøgsmål frem mod 
2017.” - Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus. 
 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
VisitAarhus’ direktør, Peer Heldgaard Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail 

phk@visitaarhus.com  

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 

VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 

tbj@ehrenberg-kommunikation.com 

 
Om VisitAarhus  

VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle 
turismen i Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en 
erhvervsdrivende fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, 
regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og 
oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster. Turismen i Aarhus har 
oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag over en million, og 
således er der sket en stigning på over 41 procent i perioden fra 2011 til 2015. Turister spenderer 
godt 3,65 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står 
erhvervsturismen for 2 milliarder kr. af forbruget.  

 


