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Digitale guidede ture er nu klar til turisterne i
Himmerland.
Som et led i digitaliseringen af hele Destination Himmerland tilbydes turisterne nu en digital
besøgsguide. En løsning hvor turister kan få levende fortællinger om Himmerlands byer,
events, historie og seværdigheder på deres egen telefon året og døgnet rundt. Konceptet
hedder StoryHunt Himmerland.

I højsæsonen afholdes mange populære guidede ture rundt om i destinationen, og for at
udvide disse oplevelser til lavsæsonen og imødekomme efterspørgsel herefter, får turisterne
nu mulighed for at få deres helt egen guide med i lommen.

Destination Himmerland har, med viden fra dygtige guider i Mariager, arbejdet med
pilotprojektet til StoryHunt Himmerland, som skal vække Mariager bys historie til live direkte
fra turistens telefon. Dette sker via tekst, billeder og lyd og rutevejledning, som tager turisten
rundt i byen mens de får en levende fortælling.

“Vi er meget stolte over at projektet endelig bliver søsat, da turister længe har efterspurgt
guidede ture både i og udenfor højsæsonen. Det er med til at højne den gæsteservice som hele
destinationen allerede tilbyder, for selvom nogle erhverv og aktiviteter er på lavere blus i
lavsæsonen, så kan turisten stadig få autentiske og lærerige oplevelser.”, udtaler Destination
Himmerlands konstituerede leder, Katrine Burmester Thomsen.

StoryHunt Himmerland tager brugeren med langs en optegnet rute, som turisten følger via
deres telefon, hvor nye fortællinger åbnes og aktiveres i løbet af oplevelsen. Det gør, at
turisterne kan ledes hen til særlige områder, som de ellers ikke ville få oplevet, så
fortællingen om både små og store oplevelser sikres.

I løbet af 2022 forventes projektet at blive udvidet til flere byer og attraktioner i destinationen
i samarbejde med samarbejdspartnere og byerne.

Den 22. marts kl. 10 afholder Destination Himmerland lancering af StoryHunt Himmerland
med start ved CittaSlow Huset på Egepladsen i Mariager. Efter en kort velkomst kan de
fremmødte prøve de nye ruter, Klosterruten og By-og Fjordruten for første gang. Alle er
velkomne. Husk høretelefoner og en opladt telefon.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Turismekoordinator, Louise
Rosenkilde Larsen, på tlf. 53 88 79 99 eller e-mail louiserl@destinationhimmerland.dk


