Pressemeddelelse
Verdens Mindste Storby får sit eget bind i
successerien 111 steder som du skal se
Det er nemt nok at finde vej til turistattraktioner som ARoS,
Den gamle by og Dokk1, men hvad med Kvindemuseet, parkeringsanlægget Magic Mushrooms eller Træskibshavnen? 111
steder i Aarhus som du skal se er en guide til byens hemmeligholdte kulturperler og oversete hjørner.
Bogen har indhold for enhver smag. Her er både storslået natur, oldtidsminder,
afslappet livsglæde og kulturtilbud af højeste kvalitet. Bogen giver svar på spørgsmål
som:
• Hvad er historien bag Aarhus’ højeste punkt?
• Hvilken tidligere lugtgene er det nye badehit?
• Hvor kan du se solnedgangen efter mørkets frembrud?
111 steder i Aarhus som du skal se kan overraske selv den garvede aarhusianer,
der troede, han kendte sin by. Byens mange gæster får med bogen i rejsetasken en
anderledes og opløftende sightseeing gennem Danmarks næststørste by.
Arkitekt Lena Bendt og journalist Peter Vestergaard er begge født i Aarhus og har
levet langt det meste af deres liv i byen. Peter Vestergaard er tidligere chefredaktør på
Århus Stiftstidende og pressechef for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Bogens
fotografier er taget af aarhusianer og freelancefotograf Henrik Bjerregrav.
Bogen er en del af serien 111 steder ... med destinationer til storbyer og regioner over hele verden. Af danske
destinationer er også udkommet 111 steder i København ..., 111 steder på Den jyske Vestkyst ..., 111 steder
på Lolland-Falster ..., 111 steder på Fyn … og 22 byvandringer i København som du skal på. På vej i 2019 er 111 steder
for børn i København ...
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