Kløvedal og livet med Nordkaperen
På naturhistorisk museum Aarhus
Hørning Kro ligger kun 15 min. kørsel fra Århus, hvor der bland andet er mulighed for at besøge alt fra Den Gamle By,
naturhistorisk museum Aarhus til Aros og Moesgård museum eller en indkøbstur på det pulserende strøg.
Der er også mulighed for bare at nyde fridagen på kroen.
Vores personale vil gøre alt for, at I kan nyde opholdet med god service samt veltillavet mad.

Tilbuddet indeholder:
1 x overnatning i delt standart dobbeltværelse, 1 x 2-retters menu på ankomstdagen &
1 x morgenbuffet samt 1 x Adgangs naturhistorisk museum Aarhus (se beskrivelse nedenfor)
Fri Wi-Fi på hele kroen, gratis parkering og ankomst alle dage.

Pris pr. person i delt dobbeltværelse

550,-

Opredning til børn under 12 år inkl. morgenbuffet og fri adgang til
attraktionen pr. opredning (max. 2 pr. værelse) 150,Der beregnes sæsontillæg for overnatning lørdag 100,- kr. pr. værelse.

Tilbuddet er gældende til 07/09-2018 og skal bestilles direkte på Kroen

Hørning Kro & Hotel ApS. Aarhusvej 4 8362 Hørning Tlf.+45 8692 1311 Fax. +45 8692 3309
CVR. 3538 0558 - www.horningkro.dk - hotel@horningkro.dk

Frihedens værksted
Fra den 1. november 2018 til 8. september 2019 kan man på Naturhistorisk Museum i Aarhus opleve udstillingen
"Frihedens Værksted" om Troels Kløvedals eventyrlige sejlerliv og møde med verdens kulturer.
Hvis der er nogen, der kender verdens natur og kulturer på egen krop, så var det forfatter og opdagelsesrejsende Troels
Kløvedal. En mand, der altid satte friheden og drømmene højt.
Udstillingen "Frihedens Værksted" sætter fokus på livet og rejserne med Nordkaperen - tæt på og i pagt med naturen. I
udstillingen kan man bl.a. opleve aldrig-viste klip fra rejserne med Nordkaperen og ikke mindst en lang række af Troels
Kløvedals private ejendele - genstande, der aldrig har været udstillet før.
Udstillingen stiller også skarpt på livets store spørgsmål om kærlighed og frihed og fællesskab. Den handler om at rejse
ud og komme hjem igen, at møde fremmede med nysgerrighed og tillid, at elske naturen og vogte sig for dens kræfter
og at blive ved med at gøre sig dygtigere og klogere på verden.
Man kan gå på opdagelse i et væld af kultur- og naturhistoriske genstande, som Troels Kløvedal har samlet fra hele
verden. Derudover kan man opleve, hvordan Nordkaperen er indrettet under dæk og få følelsen af at stå til søs. Der
findes et 'raritetskabinet' over spændende private genstande fra de mange rejser. Udstillingen har udblik til verdens
fjerneste egne - fra Bali og Kina til Påskeøen - men også til Danmark og Djursland, hvor Troels Kløvedal
virkelig følte sig hjemme.
Ekspeditionslyst for børn
Troels Kløvedal havde hang til at udforske verden. Men han er ikke den eneste. Det gør børn også helt naturligt. Derfor
er der i udstillingen flere sanselige oplevelser for børn og deres voksne. Der er tre forskellige ekspeditionshæfter, som
man kan bruge i udstillingen ganske gratis. Man kan lære at binde knob, eller se om man har styr på søens udtryk i et
helt nyt spil. Og så er der naturligvis selve Nordkaperen, som man kan prøve at sejle virtuelt.
Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem Troels Kløvedal, Naturhistorisk Museum i Aarhus og M/S Museet for
Søfart, og den er støttet af Nordea-fonden.
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