Glæd jer til

8000BlueMonday i Aarhus i 2018
Aarhus er en forrygende by at holde Blå Mandag i
– her finder I ALT, hvad I kan forestille jer af butikker, caféer,
restauranter og vilde og sjove oplevelser HELE dagen.
Skal du holde Blå Mandag 16., 23. og 30. april
eller 7. og 14. maj bliver det endnu federe!
KØB ÅRETS ALL-INCLUSIVE-KORT til Blå Mandag i Aarhus
og få vilde oplevelser, konfirmandtilbud i byens
forretninger og masser af ekstra
fordele resten af året.

BlueMonday

Aarhus

DOWNLOAD
GRATIS APP

Vind

FEDE PRÆMIER

Konfirmandkort KUN 375,-

Forældrekort KUN 175,-

• Lækker lunch med sodavand hos Sunset
Boulevard eller Café Dalle Valle i Bruuns Galleri eller caféer i Tivoli Friheden
• Biograftur i CinemaxX i Bruuns Galleri ml. kl. 10.00-21.30 (bruges på Blå Mandag
eller én mandag til og med august 2018 og med ½ pris på op til 4 venner/familie)
• Entré & Turbånd til Blå Mandag i Tivoli Friheden kl. 12.30-19.00
• GRATIS SÆSONKORT Platin til Tivoli Friheden (FRI entré i hele 2018, Fed Fredag
koncerter, Halloween, Jul, vennedage og rabatter andre steder i Danmark)
• VIND superflotte præmier: iPad, gavekort til Aarhus City, Salling, Bruuns Galleri,
Magasin, Friheden og meget mere
• Kuponhæfte med forrygende konfirmandtilbud til forretninger i Aarhus
• Shuttlebusser fra Aarhus City til Tivoli Friheden og retur
• 8000BlueMonday App med masser af informationer, nyheder, tilbud m.m.

• Lækker lunch med sodavand hos Sunset Boulevard eller Café Dalle Valle
i Bruuns Galleri eller caféer i Tivoli Friheden
• Entré til Tivoli Friheden fra kl. 12.30-19.00
• ”Puslepladser” for voksne med gratis kaffe, aviser og wifi i bl.a.
Bruuns Galleri (CinemaxX), Aarhus Street Food og Tivoli Friheden
• VIND superflotte præmier: Årskort til ARoS Aarhus
Kunstmuseum, billetter til Moesgaard Museum,
us
Café Stiften m.m.
Aarh
• Shuttlebusser fra Aarhus City til Tivoli Friheden
og retur
• 8000BlueMonday App med masser af
informationer, nyheder, tilbud m.m.

Blå Mandag All Inclusive

Let og overskuelig planlægning

Tryg Blå Mandag i Aarhus

Det er ikke et tilfælde, at tusindvis af konfirmander og
forældre fra hele Danmark hvert år besøger Aarhus
på Blå Mandag. Byen har nemlig alt det, der skal til for,
at det bliver en dag, konfirmanderne aldrig glemmer.
Med 1.000 forretninger, caféer og restauranter i City
og hele Vestdanmarks forrygende forlystelsespark
Tivoli Friheden meget tæt på centrum, er der garanti
for shopping, vilde og sjove oplevelser i verdensklasse.
Med 8000BlueMondaykortene får konfirmanderne
endnu mere ud af Blå Mandag – og fordele resten
af 2018 – og forældre får også fordele, for dagens
oplevelser er allerede inkluderet i kortene.

Med 8000BlueMondaykortene bliver det meget
nemmere at planlægge og gennemføre Blå Mandag i
Aarhus. Kortene indeholder masser af fordele, så både
spisning, oplevelser og transport allerede er bestilt og
på plads, inden I tager hjemmefra. Der er bl.a. lækker
lunch forskellige steder i byen og Tivoli Friheden,
gratis shuttlebusser mellem byen og Friheden,
”forældrepuslepladser” i byen og Friheden, hvor I som
forældre kan hygge jer med gratis kaffe og aviser, og
hvor de unge mennesker altid kan finde jer, og så er
der masser af praktisk hjælp, både hos BlueMondays
serviceguider, på App´en og meget mere.

Noget af det vigtigste for konfirmanderne, for jer som
forældre og for os som Blå Mandagsdestination er, at
de unge mennesker kan færdes trygt og godt i byen
på deres Blå Mandag – og det kan de i Aarhus. Politiet
passer rigtig godt på byens unge gæster og er meget
synligt til stede. Siden 2011, hvor vi har fået opgørelser
fra vores Blå Mandage, har der ikke været anmeldelser
fra unge under 16 år på BlueMondays i Aarhus. I Bruuns
Galleri kan I også møde 8000BlueMondays egne
serviceguider, i Friheden er der masser af servicevagter,
og når mørket falder på er Byens Natteravne fra
Ældresagen, altid klar til at give gode råd med på vejen.

Læs meget mere om Blå Mandag
i Aarhus og køb kortene på
www.8000bluemonday.dk
#8000BlueMonday
facebook.com/8000BlueMonday

www.8000BlueMonday.dk

