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En bolig i CeresByen er et hjem i hjertet af Aarhus omgivet af både 
butikker og grønne områder. Samtidig er alle byens restauranter, 
butikker, biografer og andre tilbud lige udenfor døren. 

Når du bor i bydelen, bliver du en del af et mangfoldigt område. 
Sammen med 2000 naboer er du med til at skabe en levende bydel 
for alle, der vil nyde en unik stemning og et urbant miljø med den 
bedste beliggenhed.

VIAs nye campus hvor 5.500 studerende fra 
Danmarks tredjestørste uddannelsesinstitution vil 

bidrage til bydelens mangfoldighed.  
CeresByens placering i hjertet af Aarhus gør 

bydelen til en central del af byens kulturakse. 
Med Den Gamle By, ARoS, Musikhuset og 

Kulturproduktionscentret Godsbanen i gåafstand 
ligger oplevelserne inden for rækkevidde.

CeresByens erhvervslejemål omfatter både attraktive 
butikker og kontorer. Du kan også blive en del af 

CeresByens unikke og innovative miljø.  
Læs mere om salg og udlejning af bydelens 

erhvervsbyggerier på www.colliersemner.dk eller 
www.nyboligerhverv.dk

Centralt placeret i CeresByen kan bilen parkeres i den 
nye parkeringskælder. De 1.250 pladser kan enten lejes 
på timebasis via Q-Parks parkeringssystem eller bestilles 
som fast abonnement gennem A. Enggaard A/S. 
Det er også muligt at købe din helt egen plads i kælderen 
hos A. Enggaard A/S. BO MIDT I BYEN
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CERES PANORAMA
Ceres Panorama bliver med 

sine 130 fantastiske 
lejligheder det højeste 
byggeri i CeresByen. 

Dette projekt er under 
opførelse og står klar  

til indflytning i  
november 2016.

CERES PARK
Ceres Park er et projekt med 
velindrettede boliger der, som 
navnet antyder, er placeret 
lige ned til den smukke, 
gamle park.

LOTTRUPGÅRDEN
Opførelsen af disse boliger 
opstartes i september 2015 
og forventes færdig færdig 

i sommeren 2017. 

CERES CORNER
Dette projekt er under 

opførelse og står 
klar til indflytning i 

november 2015.

BRYGGERHAVEN
Dette projekt er  

under opførelse og 
står klar til indflyt-
ning i foråret 2017.

JYSKE PALÆ
Bygningen, der er 
bevaringsværdig, 
indrettes til moderne 
kontorer. 

CERES PLAZA
Markant byggeri synligt 
placeret i Cereskrydset. 
Opførelsen af disse boliger 
opstartes i september 
2015, og forventes færdig 
december 2018.

CERES HUS
Det nye byggeri på grunden 
skaber sammenhæng mellem 
det grønne anlæg og de 
oprindelige historiske byg-
ninger. Forventes opstartet i 
2015 og færdigt i 2017. 

AARHUS Å
Åbningen af Aarhus Å har 

givet byen  
en ny smuk livsnerve.

CERES HAVEN
Den smukt anlagte, 
gamle have genåbnes for 
byens borgere.

VIA CAMPUS
VIAs campus i  

CeresByen på 42.500 m2  
får plads til 5.500 studerende.  

Den nye studieby åbner i 
august 2015.

CeresByen er meget mere end et spændende nybyggeri. Det er en helt ny bydel i 
Aarhus C. Området bliver udnyttet til en blanding af bolig, erhverv og  
uddannelse. De forskellige bygninger er tegnet af en række anerkendte  
arkitekter med henblik på at skabe diversitet, dynamik og stemning i hele bydelen.

Royal Unibrew A/S er den oprindelige ejer af Ceresgrunden. Projektet består af  
ca. 140.000 etagekvadratmeter. Grunden er allerede ved at blive overtaget af  
entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, der køber arealerne i optioner,  
efterhånden som de enkelte byggeprojekter realiseres.

FRA BRYGGERI 
TIL BYGGERI

FØLG MED PÅ 
WWW.CERESBYEN.DK, 
HVIS DU VIL VIDE MERE.


