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Guide Michelin drysser fortsat stjerner over Aarhus 
 
Aarhus leverer fortsat stjernegastronomi og bliver dermed igen i år nævnt i Guide 
Michelin med fire stjerner.  
 
Aarhus beholder sine fire michelin-stjerner. Det står klart, efter at restauranterne Frederikshøj, Gastromé, 
Substans og Domestic er markeret i 2018-udgaven af verdens mest prestigefulde spiseguide, Guide 
Michelin. Den lille røde guidebog, der udkommer i dag, understreger dermed, at Aarhus fortsat leverer 
gourmet i verdensklasse. 
 
”Først og fremmest ønskes restauranterne stort tillykke med igen at høste en flot og velfortjent 
anerkendelse af deres indsats. Det gastronomiske niveau i byen er tårnhøjt, og vi er meget glade for, at 
michelin-guiden igen i år bemærker og belønner indsatsen,” siger direktør i VisitAarhus, Peer H. 
Kristensen. 
 
Aarhus blev første gang bemærket af den prestigefulde gastronomi-bibel i 2015, hvor restauranterne 
Frederikshøj, Gastromé og Substans hver modtog en michelin-stjerne. Sidste år føjede restaurant 
Domestic endnu en stjerne til byen. Michelin-anerkendelsen af de fire Aarhus-restauranter bidrager til at 
kendskabet til byen vokser, og at Aarhus markerer sig som attraktivt mål for både krydstogt-, kultur- og 
storbyturister. 
 
”Med genuddelingen af de fire stjerner stadfæster Aarhus i år sit gastronomiske niveau. Sidste år shinede 
Aarhus som europæisk kulturhovedstad, og gastronomi-markeringen af byen i 2018, er et vigtigt add on 
til byens position som europæisk rejsemål og second city, der er verdenskendt indenfor både kultur og 
gourmet,” uddyber Peer H. Kristensen. 
 
Da de tre første aarhusianske michelin-stjerner dalede ned over byen i 2015, oplevede Aarhus en vækst 
i overnatninger på 17 procent. Siden er væksten fortsat og byen optræder på flere verdenskendte 
guidelister udgivet af blandt andre New York Times og Lonely Planet. Kulinarisk er Aarhus markeret i 
Lonely Planets spiseguide ”Food Trails”, og desuden fik byen sidste år tildelt titlen som europæisk 
gastronomiregion 2017 af International Institute of Gastronomy, Culture and Tourism.  
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Billedtekst: Guide Michelin giver igen fire stjerner til Aarhus i 2018-udgaven af Michelin Nordic Guide. 
 
 
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 SØRENSEN Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 
eller mail tbj@ehrenbergsoerensen.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 kroner af forbruget. 
 
 


