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Kulturhovedstaden får turpas til regionale oplevelser 
 
Kulturhovedstaden trækker rekordmange turister, og nu kan gæsterne i Region Midtjylland 
få endnu mere ud af besøget. Et nyt turpas giver adgang til oplevelser i hele regionen.  
 
Sommeren og skoleferien er over os, og Aarhus og Region Midtjylland har i år ladet op til et 
ekstrastort ryk ind på campingpladser, hoteller og sommerhuse i området. Kulturhovedstadsåret 
ventes at sætte ny gæsterekord, og for at gøre besøget endnu mere oplevelsesspækket for de 
rekordmange turister, lancerer VisitAarhus nu et turpas med gratis adgang til over 40 forskellige 
attraktioner i regionen.  
 
”Lige nu har vi en unik mulighed for at vise hele verden, at Region Midtjylland tæller et 
fantastisk udbud af attraktioner, museer og oplevelser, og med turpasset gør vi det let at besøge 
de store attraktioner, samtidig med at vi inspirerer gæsterne til at opleve lidt flere 
seværdigheder,” siger direktør i VisitAarhus, Peer H. Kristensen. 
 
Turpasset kommer til at hedder AttractionPASS og betyder foruden gratis adgang til et 
langstrakt line-up af attraktioner, museer og aktiviteter, også gratis transport med Midttrafiks 
busser. Gæsterne kan derfor rejse frit mellem regionens mange seværdigheder, så snart 
turpasset er købt og betalt.  
 
”Region Midtjylland er familieferie ved Vestkysten, og det er citybreak i Aarhus. Men det er også 
alt imellem. Og med AttractionPASS skaber vi sammenhæng mellem kyst og by, og bringer hele 
regionens oplevelseskatalog i spil. På den måde fremstår vi bredere som destination, samtidig 
med at turismens effekter rammer bredere,” siger Peer H. Kristensen. 
 
AttractionPASS er blevet til i samarbejde mellem VisitAarhus, Aarhus2017 og en stribe 
destinationer, museer og attraktioner i Region Midtjylland. Turpasset lanceres i tre varianter 
med gratis transport og adgang til oplevelser i henholdsvis et, to og tre døgn. Afhængig af 
gyldighedsperioden koster turpasset 349, 499 eller 649 kroner og kan købes på en række 
turistkontorer i hele regionen og online på attractionpass.dk.  
 
 
Billedtekst: AttractionPASS giver fri adgang og gratis transport til over 40 museer, attraktioner 
og aktiviteter i hele Region Midtjylland. 
 
For yderligere information kontakt venligst: 

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

phk@visitaarhus.com  
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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. 

 


