
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juletur til Aarhus 

Torsdag 1. december til lørdag 3. december 2022   

 2 overnatninger - Masser af kultur og oplevelser 

 

Pris:  kr. 2600      (enkeltværelse: kr. 600 ekstra) 

 

Prisen dækker: 
Transport t/r Aalborg  -  Aarhus  (inkl. pladsbilletter) 
 
Alle entre udgifter som vedr. det faste program. 
 
2 overnatninger på CABINN inkl. morgenmad 
 
Forestilling i Musikhuset torsdag aften 
Forestilling i Aarhus Teater fredag eftermiddag 
Indgang til Den Gamle BY  
 
Fælles middag i Musikhuset torsdag før forestilling 
Fælles frokost fredag v/ Åen (begge måltider excel. drikkevarer)  
 

 

BINDENDE / TILMELD OG BETAL: SeniorSport.dk 
 

Begrænsede pladser  -  først til mølle - tilmeld  HELST før 1/8  

 

Aarhus Teater 
’Et juleeventyr’ 

2/12 kl.16 

  Den Gamle By i Aarhus 

Aarhus 
Domkirke 

PRAKTISK OM JULETUR TIL AARHUS 
’Smilets by’ 

UDREJSE 
Torsdag 1. december.  - kl. 7.50   (mødetid kl. 7.35) 
 Afgang fra Aalborg Banegård - Spor 3&4  -  ICL mod Aarhus 
 
HJEMREJSE 
Lørdag 3. december   -  hen på eftermiddage / tid senere 
Afgang fra Aarhus Banegård  mødested meddeles senere 
 
Indkvartering på CABINN, Kannikegade 14, 8000 Aarhus 
I delt dobbeltværelser (Commodore) inkl. morgenmad 
 
Enkeltværelse er muligt for ekstra gebyr  - se under pris 



Program 
Torsdag 1. december   -  ankomst til Aarhus Banegård  kl. 9.08 
 

SENIORSPORT PÅ ’GÅBEN’ GENNEM AARHUS .... 
 
Ca. 900 m til hotellet via Ny Banegårdsgade, Ryesgade, Søndergade og Fredensgade  
- til Kannikegade, hvor vores bagage opbevares. 

 
Herefter besøger vi DOKK 1, som er 
et Kulturhus, der indeholder bl.a. Aar-
hus Bibliotek, Aarhus Stadsarkiv,  
Borgerservice og øvrige kulturelle  
arbejdspladser 

Det er også herfra DR sender 
sportsnyheder og  Vores Vejr. 

Huset har en cafe, hvor man evt. 
kan købe sin formiddagskaffe, eller 
benytte et separat lokale, hvor man 
må spise medbragt mad. 

 
Fra DOKK1 går vi til Den Gamle By (ca. 
20 min.), hvor vi tager en tidsrejse i 400 års 
julehistorie, lysende lanterner, flydende og 
runde æbleskiver, historisk julepynt  og 
kommer i den rette julestemning. 
 
Ca. kl. 16 går vi tilbage til CABINN,  
Kannikegade (ca. 20 min.)  
Indlogeres på vore værelser, pakker ud og gør 
klar til en festlig aften i Musikhuset   
Afgang fra CABINN kl. 17.20 

 
 
 
 
 

På vej til besøg i  

Musikhuset kl. 20  - Navidad Flamenca – en ildfuld optakt til julen   
 
Navidad Flamenca fejrer julens komme med elegant og 
medrivende flamenco leveret af de flamboyante spanske 
dansere Felipe de Algeciras og Gema La Milana, sanger-

ne Olayo Jiménez og Marianne Holmboe samt Pedro 
Martín og Jens Viggo Fjord på guitar.  

Før forestillingen skal vi nyde en 2-retters mid-
dag i Musikhusets restaurant.  
Middag kl. 18  - drikkevarer for egen regning. 

Program  
 
Fredag 2. december  -  Morgenmad på CABINN øverste etage  
  
Kl. 9.30  Start fra CABINN  
Morgentur gennem byens Latinerkvarter. 
  
Fortsætter med et  besøg i 
i Aarhus Domkirke og  
efterfølgende på udforskning 
I Besættelsesmuseet, 
som dokumenterer og  
informerer om  
besættelsestiden i og omkring  
Aarhus 1940-1945.  

  
  Vi snupper en sandwich 
         på Cafe Faust,  
     Åboulevarden 38 
        Tæt på CABINN 
 

Næste programpunkt: Vi mødes i AARHUS TEATER, Teatergaden kl. 15.45 
  Forestillingen ’Et Juleeventyr’ spiller kl. 16. 
RESTEN AFTENEN ER TIL FRI DISPOSITION. Nyd julebyen og -stemningen. 
 
Lørdag 3. december  
Efter morgenmad skal bagagen i depot og værelsesnøgler afleveres. 
 

Lørdagens program er et helt frit tilbud. Gå med eller lav egen tur 
 
Kl. 9.30 afgang til Aarhus Kunsthal og Ridehuset 
Ridehuset er et traditionel julemarked i Aarhus og det største i byen.    
Ridehuset ligger tæt på AROS, som måske også skal have et besøg? 
(En god ide at tjekke, hvor der måske er rabat, hvis man har Klub Nordjyske, Årskort i Kun-
sten  - eller er medlem af ÆldreSagen). 
Tag også en shoppingtur i byens gader  - måske også i Magasin og Salling, 
som begge er en del større end, hvad vi har i Aalborg. 
 
GOD FORNØJELSE   -. Husk at hente bagagen på hotellet, før vi hen på efter-
middagen forlader SMILETS BY.  (TIDSPUNKT SENERE) 
 

Spørgsmål: Ring til turleder Kirstine Langagergaard /Telefon: 21633211 


