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Aarhus, den 7. marts 2016 
 
 

Michelinstjerner tiltrækker amerikanske krydstogtgæster  
 

På få år er antallet af krydstogtgæster i Aarhus femdoblet, og forventningerne til 2016 er 

skyhøje. Nu tager Aarhus på charmetur hos amerikanske rederigiganter med en salgstale, 

der blandt andet rummer Michelin-stjerner.  

 
Turismen i Aarhus gennemlever i disse år sin guldalder. Byen har slået sig fast som international 

storby, og de næste par år forventes krydstogtturismen at peake. I 2010 lagde 6.325 

krydstogtgæster til havn i Aarhus – i år forventes flere end 70.000 gæster at gå i land i den jyske 

hovedstad. Eventyret om den eksplosive vækst skriver ikke sig selv, og forud for de seneste års 

rekorder ligger en massiv markedsføringsindsats. 

 

”Konkurrencen på cruisemarkedet er hård, og det har været et langt sejt træk at nå så pæne 

resultater. Vi har brugt flere år på at opbygge vores nære og gode relation til de store, internationale 

rederier, og det er den indsats, der nu bærer frugt. Sidste år havde vi 11 krydstogtanløb, og i år har vi 

allerede 28 bekræftede anløb svarende til over 70.000 gæster. I 2017 forventer vi endnu flere,” 

siger Nicolai Krøyer, der er kundechef hos Aarhus Havn.  

 

Sammen med Peer H. Kristensen, der er direktør i VisitAarhus, sætter han onsdag kurs mod Miami for 

at udbygge relationen til de store amerikanske rederier. Med sig har de en fuldt booket 

mødekalender og en salgstale, der sidste år blev opgraderet med afsnittet om byens første Michelin-

stjerner. Og ifølge Peer H. Kristensen er repræsentationen i den internationale spiseguide et 

funklende kort at have på hånden i kampen om rederiernes gunst.  

 

”Når vi sidder over for amerikanske krydstogtrederier og skal markedsføre Aarhus, så er Michelin-

stjerner altså noget, der batter. Vi kan godt fortælle rederierne, at Aarhus er en fantastisk by, men 

Michelin-stjernerne er et meget konkret og anerkendt trumfkort,” siger han.  

 

Sidste år lagde 27.385 krydstogtgæster til land i Aarhus. VisitAarhus og Aarhus Havn håber at 

tredoble det tal frem mod 2017, hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad. 

 

 

Billedtekst: Flere end 70.000 krydstogtgæster ventes at gå i land i Aarhus Havn i løbet af 2016. 
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For yderligere information kontakt venligst: 

VisitAarhus’ direktør, Peer Heldgaard Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail 

phk@visitaarhus.com  

Aarhus Havns kundechef, Nicolai Krøyer, på telefon 20 60 37 96 eller mail nk@portofaarhus.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 er således steget med over 32 

procent i perioden fra 2010 til 2014.  

 


