Oplevelserne ﬁndes overalt!

Norddjurs er et skatkammer af skjulte oplevelser. De gemmer sig alle vegne, både i
landsbyerne, i det storslåede og varierede landskab, i skovene og ved kysterne. Det kan
være et sandt eventyr at gå på opdagelse selv, men med denne guide i hånden bliver det
lidt nemmere at ﬁnde frem til netop den skjulte oplevelse, der passer til jer. Om I er til
aktiv ferie, hyggelige ture med familien eller indendørs aktiviteter, kan I ﬁnde noget, der
kan gøre jeres besøg på Djursland til en helt særlig oplevelse - uden at skulle have den
helt store pengepung frem!
I kan også læse mere om de skjulte oplevelser på www.djurslandsturistforening.dk, hvor
der også ﬁndes links til foldere, hjemmesider mv.

God fornøjelse!

Gjerrild Klint

Lidt nord for Sangstrup og Karlby Klinter ﬁndes
Gjerrild Klint, som har en helt anden geologisk
struktur end kalkklinterne. Klinten markerer overgangen mellem nordkystens lavvandede og sandede kystlinje og den østlige stenkyst, hvor det
bliver hurtigt dybt.
Adresse: Ræbækvej, Gjerrild.

Blå Flag stationen Fjellerup

Blå Flag stationen ved Fjellerup Strand har åbent
alle hverdage i skolernes sommerferie, og her kan
man låne waders og grej og møde naturvejlederen.
Ved Fjellerup Strand kan man desuden opleve en
sælkoloni, som ses tæt på kysten.
Adresse: Klitvej 5, Fjellerup Strand, Glesborg.
Se mere på: kystogfjordcentret.dk

Aktiv ferie udenfor

På udﬂugt med familien

Strandene

Singletrack – ruten er på 24 kilometer og er Danmarks ﬂadeste mountainbikerute. Til gengæld er
den fysisk krævende med små sjove broer og udfordrende forhindringer.
Start: Lyskrydset ved Grenaa Idrætscenter.
Parkering ved centeret.

Stor og spændende legeplads skabt af lokale ildsjæle. Prøv f.eks. den fantastiske pendulvippe, som
løfter dig højt op over jorden, eller se hvem i familien, der holder balancen bedst på den 35 m lange
Tarzanbane.
Adresse: Strandvejen 9b, Fjellerup, Glesborg.

Dystrup og Ramten Sø

I det kuperede terræn i Porsbakkerne ﬁndes udfordrende mountainbikespor i tre sværhedsgrader.
Start: P-pladsen ved Gjesingvej 10 b, Auning. Her
også ﬁndes borde/bænkesæt.

Hyggelig park med aktiviteter for alle aldersgrupper. Der er shelters med bålplads, legeplads og
borde/bænkesæt, hvor den medbragte frokost kan
nydes.
Adresse: Fjellerup Bygade 33, 8585 Glesborg.

Mountainbike, Grenaa Plantage

Mountainbike, Porsbakkerne

Gjerrildbanestien

Stien følger det gamle jernbanespor gennem det
smukke landskab fra Gjerrild til Ryomgård. Herfra
går banestien videre mod Allingåbro. En del af stien
er asfalteret.
Start: Cykelturen kan startes ﬂere steder langs
stien. Samlet antal kilometer fra Gjerrild til Allingåbro er 45,4 kilometer.

Fjollehaven

Fjellerup Østergaard

Hestehaven i Gjerrild

Den dejlige lysning i skoven er nabo til Sostrup Slot
og har borde/bænkesæt, shelterplads og grill. Perfekt til udﬂugt for familien.
Adresse: Hestehavevej, Gjerrild.

Norddjurs har ﬂere gode muligheder for oplevelser
under vand. Gjerrild og Sangstrup Klinter og Glatved Strand er særligt velegnede områder til stranddyk, og vandet byder på et rigt ﬁskeliv.

Oplev den fantastiske varierede natur omkring
Randers Fjord. Besøg Fjord - og Kystcenteret ved
Voer, gå tur langs Lodsstien, nyd strande, kyst og
landsbyer i naturparken og meget mere.
Find vandreruter og steder på www.naturparkrandersfjord.dk.

Kano på Alling Å

Oplev det skønne vådområde på turen fra Allingåbro til Gl. Estrup, hvor der er rasteplads. For de
øvede kan turen gå til Uggelhuse via Grund Fjord.
Adresse: Hovedgaden 4, Allingåbro.
Læs mere om priser og tider på www.dﬀd.dk.

Meilgaard Skov

Meilgaard Skov rummer ﬂere kulturhistoriske spor,
bl.a. til Meilgaarddyngen, en 5000 år gammel køkkenmødding, hvor skaller stadig kan ses i skovbunden. I skoven ﬁndes også den stemningsfulde
Skippershoved Skovkirkegård og den i lokalområdet kendte Chokoladebakken. Der ﬁndes ﬂere cykel
- og vandreruter i og omkring skoven.
Læs mere: www.norddjurs.dk/stier

Sangstrup og Karlby Klinter

De imponerende klinter består af et 65 millioner år
gammelt koralrev af bryozokalk og ﬂint og er i alt
fem kilometer lange og nogle steder 17 meter høje.
Et yndet mål for både lystﬁskere og dykkere – og
naturligvis for fossiljægere.
Adresse: Hjembækvej, Grenaa.

Kunst i landskabet

Flere steder på Djursland kan man møde kunst i
landskabet. I området i og omkring Udbyhøj og
Udby ﬁndes ﬂere værker, bl.a ”Vredessøjle” af Niels
Pugholm og ”Vindens Huse” af Saouli Salah.
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Naturområdet ved Dystrup Sø er et fredet område
med stier rundt om søen. Området er fuglerigt, og
fra fugletårnet kan både udsigten og fuglelivet
nydes.
Adresse: Dystrup Sø, Huldremosevej, Ørum Djurs

Porsbakkerne

Det lille skovområde i udkanten af Auning er et
meget brugt udﬂugtsmål for lokale. Her er der i det
bakkede terræn hyggelige gangstier, og i områdets
østlige hjørne ﬁndes gynger i et stort, gammelt bøgetræ.
Adresse: Gjesingvej 10 b, Auning.

Thorsø Høje

På et ca. 50 meter højt bakkedrag ved Thorsø tæt
på Grenaa ligger Thorsø Høje, som er ni gravhøje
fra bronzealderen. Her er en ﬂot udsigt over Djurslands østkyst, og i solskinsvejr kan Anholt anes i
den østlige horisont.
Adresse: Konghøjsvej, Grenaa.

Dykning

Naturpark Randers Fjord

Djursland er kendt for sine fantastiske strande og
har både de lavvandede, børnevenlige strande
langs hele norddkysten og den stenede kyst fra
Gjerrild og hele vejen mod syd, kun afbrudt af den
lange, brede sandstrand ved Grenaa.
Se mere på www.djurslandsturistforening.dk.

Djursland for fuld damp

Den gamle station i Allingåbro byder på aktiviteter
og oplevelser for alle aldre. Prøv f.eks skinnecyklerne på den gamle jernbane eller besøg det hyggelige, nostalgiske museum.
Adresse: Hovedgaden 4, Allingåbro.
Læs mere om priser og tider på: www.dﬀd.dk.

Tustrupanlægget

Tustrupanlægget er et enestående gravkompleks
fra stenalderen og består af både restaurerede jættestuer, stendysser og resterne af et kulthus.
Ved parkeringspladsen ﬁndes en lille udstilling,
som fortæller om områdets historie, og der er shelterplads med bålsteder.
Adresse: Gl. Fjellerupvej 10 b, Allingåbro.

Kirkeruinen i Grenaa

Gammel Grenaa Kirke ﬁndes nord for det tidligere
sygehus. Ruinen består af fundamentet af kor, skib,
tårn og våbenhus. Kirken er én af oprindeligt 10 kirker på Djursland, som er bygget af kalksten fra klinterne.
Adresse: Kløvervang, Grenaa.

Rævhøj ved Udby

Ca. 1 km fra Udby Kirke ﬁndes en lille høj, Rævhøj,
hvor madpakken kan nydes med udsigt over Randers Fjord. Parker ved kirken og nyd den hyggelige
gåtur i det smukke landskab.
Adresse: Udby Kirke, Rougsøvej 268B, Ørsted.

Rosenhaven på Djursland

Den 3000 m2 store have i Sdr. Homå er plantet til
med 1300 roser af forskellige sorter. Foruden roser
ﬁndes prydtræer og et væld af andre blomster, og
madpakken kan nydes i glashuset eller i haven.
Find åbningstider og pris på: www.rosenhaven.dk

Grenaa Plantage

Plantagen ligger tæt ved by og strand og byder på
oplevelser for hele familien. I skoven ﬁndes naturlegeplads, stisystemer, trampestier og et varieret
dyre – og planteliv. De brede stier er endda velegnet til kørestole og barnevogne

Rimsø Kirkegård og runesten

Rimsø Kirke og området omkring emmer af spændende historier. Præstegården nord for kirken er
Danmarks ældste landsbypræstegård, og på kirkegården ﬁndes både en gravhøj og en runesten fra
vikingetiden.
Adresse: Toresvej 4, Rimsø, Grenaa.

Tangkæret i Ørsted

Tangkæret er et rekreativt område med stier, borde
og bænke omkring en kunstigt skabt sø, og søens
dyreliv kan iagttages tæt på fra broen.
Adresse: Sygehusvej, Ørsted.

St. Sjørup Sommerby

Hver tirsdag i juli bliver pladsen omkring søen omdannet til en stor markedsplads med kræmmere,
underholdning, leg, gøgl og meget mere. Oplev
stemningen – den er noget helt særligt!
Sted: St. Sjørup Sø. Estruplundvej, Ørsted.

Bønnerup Havn

Den hyggelige havn ligger i et naturskønt område
lige ud til Kattegat med dejlig badestrand. Her kan
børn ﬁske krabber, der er mange borde/bænkesæt
til madpakkespisning, og der er legeplads til de
mindste ved p-pladsen.
Adresse: Vestre Mole 2, Bønnerup Strand, Glesborg.

Stenvad Mosebrugscenter

Mosebrugscenteret har oplevelser både inde og
ude. Prøv f.eks. ”Tørvegrisen” på en 2,5 km. lang tur
ud til mosen og nyd madpakken undervejs. Indenfor fortælles alt om mosen, om tørvearbejderen og
om de redskaber, der blev brugt.
Se mere på www.stenvadmosebrugscenter.dk for
priser og åbningstider.
Adresse: Stendyssevej 14, Ørum Djurs.

Dansk Motor- og Maskinsamling

På en regnvejrsdag
Biblioteker

Besøg Norddjurs Bibliotek i Auning, Ørsted, Ørum
eller Grenaa og læs bøger eller spil et spil.
Se mere på norddjursbibliotek.dk.

Museum Østjylland, Grenaa

Museum Østjylland byder på oplevelser for alle
aldre i udstillingerne Fire veje til Norddjurs, som
fortæller den lokale historie gennem 10.000 år. Museet har skiftende særudstillinger og er tilgængeligt
for alle.
Adresse: Søndergade 1, Grenaa.
Åbent: Tirsdag - søndag kl. 10 - 16. Gratis adgang.

Baunhøj Mølle

Møllen på toppen af Grenaa er meget mere end
Grenaas vartegn. Baunhøj Mølle er indrettet som
galleri, hvor skiftende udstillinger pryder de
smukke rum.
Adresse: Bavnehøjvej 31, Grenaa.
Åbent: 26. april - 9. september tirsdag-søndag kl.
13.00-17.00.

Rougsø Egnsarkiv og Museum

Lær den helt lokale historie at kende. I museet ﬁndes bl.a. værksteder, købmandsbutik, gamle håndredskaber mm.
Adresse: Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro.
Åbent: Mandag 15 – 20 eller efter aftale.

Oplev Nordeuropas mest omfattende samling af
historisk maskineri med mere end 450 forskellige
motorer. Motorerne er restaurerede og demonstreres, så publikum kan fornemme kræfterne og
teknologien bag.
Se mere om åbningstider og priser på: motorsamlingen.dk.
Adresse: Kristiansmindevej 14, Grenaa.

Bundgarnsmuseet i Fjellerup

Det lille museum fortæller historien om bundgarnsﬁskerne ved Fjellerup Strand og er indrettet i
Hemming Nielsens netdepot.
Adresse: Hemming Nielsenvej overfor Strandkroen.

Tilgængelighed på Norddjurs

På Norddjursland ﬁndes mange steder, der er
tilgængelige for kørestolsbrugere og gangbesværede. Ved Grenaa Strand ﬁndes badebro for
kørestolsbrugere, ved åen ﬁndes ﬁskepladser
med platform til kørestol, og i Grenaa Plantage
ﬁndes stier, som er tilgængelige.

Se www.djurslandsturistforening.dk for mere
information om tilgængelighed og links til foldere og hjemmesider.
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