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PRESSEMEDDELELSE 

Molslinjen indsætter gratis 
sommerpakke-busser til Aarhus C 
Da sommerpakken sidste sommer gav gratis færgeture til gående, væltede det ind til Aarhus 
med gående turister. Næsten 40.000 mennesker tog turen over Kattegat som gående eller 
på cykel. Men siden er Molslinjen flyttet i en ny havneterminal i Aarhus, så som en service 
sættes der nu gratis shuttlebusser ind. 

Sommerpakken 2020 betød store mængder gående og cyklende endagsturister i Aarhus. 
Næsten 40.000 mennesker tog i juli turen over Kattegat til Molslinjens havn midt i Aarhus by. 
Men siden er Molslinjen flyttet i en ny havneterminal. 

”Som en service og for at sikre det fulde udbytte af sommerpakken skal vi have et tilbud til de 
gående, som lander i havnen i Aarhus. Derfor indsætter vi en gratis shuttlebus, som vil køre 
afstemt med færgerne og få folk ind til butikker og restauranter i Aarhus”, fortæller 
Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard. 

Bussen tages ud af Molslinjens buskoncept, Kombardo Expressen, som køres i samarbejde 
med Herning Turist. Bussen vil køre i rutefart cirka tre gange i timen på de tirsdage, onsdage 
og torsdage, hvor sommerpakken giver gratis færgeture. Turen, som kun er for gående, kræver 
ikke booking på forhånd – der skal blot forevises en færgebillet. 

Bussen vil sætte passagerer af på Mindet ved Dokk1 lige midt i Aarhus – og samme sted vil 
turen gå tilbage til færgeterminalen. 

Molslinjens færgeruter vil tilbyde de gratis ture for gående, cyklende og for folk med 
handicapkort tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne i juli, august og september. 

”Vi glæder os over muligheden for at blive en del af sommerpakken, og vi glæder os til at se 
en masse mennesker på færgerne igen, nu hvor corona er ved at slippe taget i os”, siger Jesper 
Skovgaard. 

For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  
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