
 

 

 

Aarhus Hostel til håndværkere 

 

Vi har mange håndværkere som overnatter på Aarhus 

Hostel. Vi har gratis parkering af firmabilen og den kan 

stå sikkert p.g.a. vores placering uden for Aarhus City. Vi 

har både parkering foran samt bagved. 

Yderligere ligger vi tæt på motorvejen (1,5 km), så det 

f.eks. er nemt og hurtigt at komme ind til havnen eller 

rundt om Aarhus. 

 

 

Placering 

 

Yderligere ligger vi tæt på motorvejen (1,5 km), så det 

f.eks. er nemt og hurtigt at komme ind til havnen eller 

rundt om Aarhus. E45 og Aarhus syd motorvejen ligger 

begge tæt på. 

 

Vi ligger på Beringvej 1, 8361 Hasselager, Aarhus. 

 

 

 

 
Vores faciliteter - Parkering 

På Aarhus Hostel er der gratis parkering. 

 

Det er muligt at parkere på gårdspladsen og udover det 

er der etableret nye parkeringspladser bag huset.  

 

Kommer du i et større køretøj (mere end 3,5 tons), så vil 

vi bede dig om at parkere ude på Beringvej, hvor der 

ligeledes er gratis parkering.  

 

 

Vores faciliteter - Køkken 

 

Vores fælleskøkken ligger i underetagen. Her er fælles 

køkken, komfur, mikroovn og masser af plads til at 

udfolde sine gastronomiske evner. Tilknyttet køkkenet 

finder du spiseplads og opholdsområde. Der er ligeledes 

plads til selv at lave morgenmad og aftensmad.  

Medbring gerne egne beholdere til opbevaring af mad i 

køleskabet. 

Der skal ryddes op efter sig selv. 

 

 



 

 

 

Vores faciliteter - Opholdsstue 

 

På Aarhus Hostel har vi to opholdsstuer, en i stueetagen 

og en i underetagen. Opholdsstuerne er til fri 

afbenyttelse for hostellets gæster. Begge stuer 

har fladskærms-TV.  

 

I opholdsstuerne kan I læne jer tilbage og nyde de bløde 

møbler i hyggelige og uformelle opgivelser. 

 

 

 

Vores faciliteter - Automat, pool-bord samt motion 

Der er et poolbord til rådighed i underetagen til de 

spillystne gæster. I samme lokale findes ligeledes 

motionsudstyr som også kan benyttes. 

Udenfor spisestuen står en automat, hvorfra det er muligt 

at købe øl, sodavand, chokolade, m.m.    

 

 

 

Vores faciliteter - Udendørsarealer 

 

På vores dejlige grønne areal er der masser af plads til 

forskellige udendørsaktiviteter og afslapning.  

 

Du kan frit benytte dig af vores bålplads i skovområdet, 

vores petanquebane, grille god mad eller blot nyde den 

rolige atmosfære på en af vores terrasser.  

 

 

Vores værelser 

På Aarhus Hostel kan du vælge mellem forskellige 

værelsestyper, alt efter om du ønsker at overnatte alene 

eller om I er flere, der vil dele et værelse. I stueetagen 

finder du i alt 16 værelser, der har eget toilet/bad samt 3 

værelser med fælles bad/toilet. 

Førstesalen består af 10 værelser med eget bad/toilet 

samt 8 værelser med fælles bad/toilet. 

 

 

 

 



 

 

 Praktisk - Morgenmad 

Der kan bestilles morgenmad hvis dette ønskes.  

Bestilling kan ske ved at sende en mail til: 

Kontakt@aarhushostel.dk 

Maden bliver sat i køleskabet inde i spisesalen overfor 

dagligstuen på stue etagen. Her kan maden nydes ved 

bordene. Det er høflig selvbetjening. Tallerkner, glas 

samt bestik står ligeledes i lokalet, som kan benyttes. 

Service sættes på vognen – opvasken tager vi os af. 

 

 

 

Praktisk - Ankomst/afrejse  

Praktisk - Morgenmad 

Der kan bestilles morgenmad hvis dette ønskes.  

Bestilling kan ske ved at sende en mail til: 

Kontakt@aarhushostel.dk 

Maden bliver sat i køleskabet inde i spisesalen overfor 

dagligstuen på stue etagen. Her kan maden nydes ved 

bordene. Det er høflig selvbetjening. Tallerkner, glas 

samt bestik står ligeledes i lokalet, som kan benyttes. 

Service sættes på vognen – opvasken tager vi os af. 

 

 

 

Praktisk information 

Priser fra 300 kr. pr. person 

Lav en anmeldelse på google der fortæller om deres 

ophold hos os, som håndværker. 

kortlink.dk/28sbp 

Yderligere information kan findes på 

www.aarhushostel.dk eller kontakt os på 

kontakt@aarhushostel.dk 

 

 

 

 

Praktisk - Sengelinned 

På Aarhus Hostel skal du bruge sengelinned. Du kan 

enten medbringe eget sengelinned eller leje et sæt hos 

os. 

 

Linnedpakken indeholder dynebetræk, pudebetræk, 

lagen samt et stort og et lille håndklæde til en person. 

 

Prisen for dette er 60,- pr. pakke. 

 

 

 

Praktisk - Ankomst/Afrejse 

Aarhus Hostel er et selvbetjeningshostel.  

Dit nøglekort til hoveddøren og til dit værelse finder du i 

en kuvert til højre for dig, når du kommer ind ad 

hoveddøren. Det er muligt at tjekke ind fra kl. 15 på 

ankomstdagen. 

 

Udtjekning skal ske senest kl. 10 på hverdage 

ed afrejse afleveres nøglekortet i den grønne postkasse, 

der hænger ved siden af receptionen.  

 

Praktisk - Morgenmad 

Der kan bestilles morgenmad hvis dette ønskes.  

Bestilling kan ske ved at sende en mail til: 

Kontakt@aarhushostel.dk 

Maden bliver sat i køleskabet inde i spisesalen overfor 

dagligstuen på stue etagen. Her kan maden nydes ved 

bordene. Det er høflig selvbetjening. Tallerkner, glas 

samt bestik står ligeledes i lokalet, som kan benyttes. 

Service sættes på vognen – opvasken tager vi os af. 

 

 

-  

Praktisk - Information 

 

Håndværker overnatning starter fra 300,-  

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside 

www.aarhushostel.dk eller ved at kontakte os på 

kontakt@aarhushostel.dk 
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