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2. Bystranden
Langelinie

Byfærden
Vores by hoster op med fine steder
og overraskende oplevelser.
Nogle af dem kan du ikke undgå at finde
- andre skal man lige vide, hvor er.
Men bare rolig, vi er ikke karrige
med vores favorit-spots.
Dem får du lige her, så du selv
kan gå på skattejagt.

1. Horsens Kunstmuseum

4. FÆNGSLET

7. Horsens Ny Teater

Midt i den fineste bypark ligger Horsens Kunstmuseum, hvor du kan melde dig til den guidede tur Kunst & Kaffe eller dine børn til Kunst &
Kakao. Ekstra fif: Snup et kort over byens street art på vej ud og tag oplevelsen med dig ud
på brostenene.

Frem til 2006 holdte Danmarks hårdeste kriminelle til bag murene. I dag er det et anerkendt
museum, iværksætterfællesskab og koncertvenue. For ikke at tale om festivalplads, loppemarked-spot og meget mere. Bliv fanget på Fængslet.dk

Fra Christopher til comedy, foredrag, børneshows og teaterproduktioner fra Det Kgl. Teater.
Horsens Teater har en del på programmet. Se
mere på Horsensnyteater.dk.

2. Bystranden Langelinie
Om sommeren forvandler vi Langelinie til det
hyggeligste spot med udendørs yoga, storskærms-arrangementer, badestemning, som
man oplevede det i 1930’erne, petanque,
beachvolley og et væld af finurlige arrangementer.

3. Latinerkvarteret

8. Kulturstationen

Vi har tre skoler, hvor kreative typer kan give
den gas. Komediehuset til teater. Billedskolen
5. Bygholm Park
til kunst. Og musikskolen til musik og dans. Det
Ah, et åndehul midt i byen. Her er rart, smuk na- hele er samlet på Kulturstationen.
tur og legepladser til dine børn. Tag picnictæppet, saftevand og gamle brødkrummer (til ænderne, ikke dig) med og glæd dig til en pause.
Det fortjener du.
9. Danmarks Industrimuseum

6. Kulisselageret

Kulisselagret spotter spirende talenter og lægWine & Dine. Lækker date-night, kaffenørderi, ger scene til byens bedste musikoplevelser med
jazzede toner, brunch til de morgenfriske eller danske og internationale artister. Bliv inspireret
bare the go to-place for en slentretur. Følg de på Kulisselageret.dk.
skæve brosten ind i vores gamle bydel.

Skru tiden tilbage og besøg arbejderlejligheder
fra 1880’erne, få øregangene blæst igennem af
motorerne i maskinhallen og mød op til en skoledag i 1950’erne.

10. Forum Horsens
Her behøver du ikke pakke din kærestes fodbold-gadgets ned, for AC Horsens spiller (7-913) i superligaen, og vi har lokalt græs til de store
kampe. Og så er der svømmehal og idrætsforeninger i Forum.
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4. Bringsted
Shelters

1. Boller Slot

de syv verdenshave
Er dine sørøversejl sat til en
længere færd? Split dine bramsejl
og pak madpakken i pirattasken,
for Horsens er mere end bare midtbyen.
Vi anbefaler derfor, at du udvider
din skattejagt til:

1. Boller Slot

4. Brigsted Shelterog Naturlejrplads

Ved Boller Slot finder du den fineste slotshave
med en gammel rosenhave, et væld af forskellige blomster, planter og urter, en lille sø med Vil du gerne gå til ro til lyden af et knitrende bål
dovne skildpadder og en flot japansk have lige og vågne til fjordens bølgeskvulp? I Brigsted
kan du gratis låne shelterpladsen, der ligger 60
ved fjorden. Ahh.
meter fra vandkanten og udgør de fineste rammer for nærvær og naturoplevelser.

2. Hansted Skov

Står den på søndagstur, vælger vi tit Hansted
Skov. Her er stejle bakker og dybe kløfter til 5. Klostermølle
gemmelege, et åløb og en sø med sluse til de
Morten Korch kan godt pile af, for Klostermølle er
nysgerrige og fisk, svaner, ænder og blishøns
toptunet på idyl. Her løber Gudenåen ud i Mossø,
til alle naturelskerne. Hvis du parkerer ved
den gamle mølle sørger for charmen, og du kan
søen, er der også borde til din skovtur.
lave lejrbål eller tage på kanotur.

3. Ring Sø
Mmh, Ring Sø har det klareste kølige vand på
en varm sommerdag, og vi har sørget for en
fin badebro, så du let kan tage dig en dukkert,
dyppe storetåen eller bare nyde udsigten, hvis
du er en badekylling.

7. Torsted børneskov
I Torsted finder du den fineste børneskov. For de
små er skoven et eventyr i sig selv og de ekstra modige kan prøve kræfter med vores favorit-kælke-og-trille-ned-ad-bakke med sus-i-maven-garanti.

8. Yding skovhøj
Det er stadig til diskussion, om skovhøjen her er
Danmarks højeste punkt, men en cykeltur hertil
er en fabelagtig idé. Vil du helt til tops, må du
hoppe af jernhesten og begive dig ind i Yding
Skov. Efter en hidsig lille stigning når du toppen,
tre bronzealderhøje og lidt af en wow-udsigt.

6. Husoddestien

9. Den Genfundne Bro

Kryds den gamle jernbanebro over Sundet og
fortsæt til Husodde Strand langs fjorden. Det er
altså én af vores favoritruter, når hovedet skal
lades op, og lykke-endorfinerne trænger til et
ekstra boost.

Hvis en bro kan ha’ kendis-status, ja, så er Den
Genfundne Bro sådan én af slagsen. I 85 år lå
den i hi inde i en dæmning, før vi i 2014 gravede
den fri og restaurerede den, så du kan få lidt af en
naturoplevelse over den brusende Gudenå.

