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Søhøjlandet - altid noget på færde
Søhøjlandet er særlig kendt for sin smukke natur med søer og skove - og
Himmelbjerget. Men Søhøjlandet er også meget andet end det. Her finder du
kvalitetsoplevelser inden for kunst, gastronomi og shopping. Og vandre-, cykel- og
sejlture i massevis.

8Kontakt os 8Brochurer og kort til download 8VisitSkanderborg – nu som App!
8Himmelbjerget - et af Danmarks flotteste udflugtsmål

Gourmet og
vandring Vagabond
Tours, 8.-10.
maj

Løbe-weekend
på Hotel
Skanderborgh
us, 5.-7. april

MTB Festival
Søhøjlandet,
10.-12. maj

Outdoorfestiv
alen, 7.-9. juni

Påsken i Søhøjlandet 2019
Se påskens begivenheder for både
børn og voksne her.

Sov godt i Søhøjlandet

Spis godt i Søhøjlandet

I Søhøjlandet kan du gå fra en nat i
sovepose under åben himmel til et
hotelophold med cava og golf.

I Søhøjlandet kan du finde
spisesteder, der passer alle
smagsløg og enhver begivenhed.

På vandretur i
Søhøjlandet

På cykeltur i
Søhøjlandet

Kunsthåndvæ
rk og gallerier

Søhøjlandet har
oplevelser for alle!
Søhøjlandet er særlig kendt for sin
smukke natur med søer og skove - og
Himmelbjerget. Men Søhøjlandet er også
meget andet end det. Her finder du
kvalitetsoplevelser inden for kunst og
kultur, gastronomi og shopping. Og
vandre-, cykel- og sejlture i massevis.
I det skønne, varierede landskab omkring
Skanderborg og Ry kan I kaste jer ud i
alverdens seje outdoor-oplevelser og få
pulsen op i en fart. I kan også plante jer
ved søbredden en hel dag, nyde naturen
og lade pulsen og roen sænke sig. Smid
kajakken i Knudsø, eller tag børnene med
på en herlig kanotur til Himmelbjerget. Tag
cyklen ud i det kuperede landskab enten
langs landevejen eller på et af områdets
mange MTB-spor. Mød en munke-fortæller
på Øm Kloster, og nyd et stjernemåltid hos

Se det flotte
magasin
Søhøjlandet
2019

Nordjylland
Bornholm

Vestjylland
Østjylland / Skanderborg
Nordsjælland
København
Vestsjælland
Sydjylland

Fyn

Sydsjælland

en af de lokale køkkenchefer.
I Søhøjlandet er der altid noget på færde,
bare se vores begivenhedskalender. Her
er Smukfest under bøgetræerne og Ry
Outdoor festival til lands, til vands og i
luften. Her er gratis koncerter på
havnepromenaden i Ry og dans på broen i
Skanderborg. Her er kunstudstillinger,
rideture på islandske heste og sejladser
med mad om bord. Eller hvad med at
komme til det ugentlige træf med
veteranbiler i Ry eller festivalen
Himmelhop for børn, forældre og
bedsteforældre på Himmelbjerget?
VisitSkanderborg glæder sig til at byde jer
velkommen.

Overnatningsmuligheder Attraktioner

Oplev også

Inspiration

8Kroer og hoteller
8Danhostel

8Museet på

8Silkeborg

8Vi ses på

8På cykel i

8Campingpladser
8Feriehuse
8Outdoor overnatning
8Bed and Breakfast

8Skanderborg

8Aqua Akvarium og
8Horsens Legeland
8Hjejleselskabet
8Dagmar
8Vengedalen
8Fuglsang Rideture

8På vandretur i

Skanderborg

Adelgade,
Skanderborg
Bunkerne

8Museet på Gl. Rye
Mølle

8Øm Kloster Museum
8Vestermølle
8Høgdal

Rovfugleshow
Dyrepark

Himmelbjerget
Søhøjlandet
Søhøjlandet

8Kunsthåndværk og
gallerier

8Shopping i

Søhøjlandet

8Kulturhistorie i
Søhøjlandet

8Spil golf i

Søhøjlandet

