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PERLEN PÅ JYLLANDS NÆSETIP
Djursland er en af de perler i
Danmark, som skinner allerklarest. En lang historie, dybe rødder, unik og mangfoldig natur,
kulturoplevelser, lokale ildsjæle
og udsyn mod verden er noget
af det, som karakteriserer Jyllands næsetip. Det ved vi, der
bor her, og de mange turister
og gæster fra resten af Danmark og udlandet vidner om, at
mange andre også har blik for
alt det, Djursland kan tilbyde.
Denne unikke position som et
af de mest attraktive turistområder i Danmark er ikke kommet af sig selv. Det har krævet
en stor indsats – og gør det fortsat. Vi skal alle fortælle de gode
historier om vores område, og
Djurslands Turistforening har i
over 100 år været en af bannerførerne, når det gælder om at

præsentere og formidle alt det,
Djursland rummer. Foreningen
spiller på mange strenge og tilbyder både byvandringer i Grenaa, iværksætter kampagner,
støtter lokale initiativer og
meget, meget mere. Altid med
sans for partnerskaber, dialog
og samarbejde.

Dette er en utrolig vigtig indsats
med stor betydning for erhvervsudvikling,
bosætning,
branding, i skabelsen af nye
jobs og på mange andre områder. I dialog og samspil med
kommune, erhvervsliv, kulturinstitutioner, øvrige frivillige, borgere og alle andre med et
bankende hjerte for lokalområdet er Djurslands Turistforening
med til at sætte Djursland på
Danmarkskortet.
Norddjurs Kommune takker for
den store indsats og glæder sig
til det videre samarbejde.
Jan Petersen

Borgmester i
Norddjurs Kommune

DJURSLANDS
TURISTFORENING

Djurslands Turistforening er den lokale turismeorganisation, der arbejder på græsrodsniveau og har de
lokale kontakter og interesser.
Vi arbejder for, at turisterne får lyst til
at komme tilbage til Djursland år efter
år.

Vi vil gøre turisme til et fællesprojekt
for hele Djurslands befolkning og
være brobyggere mellem lokalbefolkning og turister.
Vi vil bidrage til en styrkelse og øget
synlighed af oplevelsesmuligheder på
Djursland. Det gør vi blandt andet ved
at bidrage med ideudvikling til turismeområdet og med økonomisk støtte
og vejledning til projekter, der kan
styrke turismen i området.

Turistforeningen afholder også arrangementer for turister og lokalbefolkningen med bl.a. guidede byvandringer, rundvisninger på Grenaa
Havn og besøg på diverse attraktioner.

Vi arbejder tæt sammen med turistattraktioner, Destination Djursland, turisterhverv, projektmagere, kulturinstitutioner, politikere og myndigheder.

MEDLEMSKAB OG
YDERLIGERE INFORMATIONER

Har du lyst til at blive medlem af Djurslands Turistforening, eller
har du spørgsmål til os, kan du kontakte foreningen på følgende
måder:

Grenaa Turistkontor
Torvet 1
8500 Grenaa
Tlf. 8758 1200

Du kan ﬁnde mere information på:
www.djurslandsturistforening.dk
eller

facebook.com/djurslandsturistforening

Grefta Tryk A/S

