Presseinformation ”Ferie for Alle” – februar 2019

Besøg os på standen i Danmarkshallen og lad os få en snak om Djursland som feriedestination.

•

50 x 50 km kystferiedestination

•

250 km varieret kystlinje med børnevenlige badestrande og god plads til outdooraktiviteter

•

23 attraktioner, museer, oplevelsescentre

•

Nationalpark Mols Bjerge & Naturpark Randers Fjord

•

Hyggelige købstæder: Ebeltoft og Grenaa

•

Paradisøen Anholt, midt i Kattegat

•

½ halv times kørsel til Aarhus

Kort afstand til rigtig mange oplevelser
Djursland ligger på næsen af Jylland – i første parket til Kattegat – med vildt mange oplevelser indenfor
meget kort afstand.
Det tager ikke lang tid at komme fra Danmarks største rutsjebaner i Djurs Sommerland – Nordens største
sommerland til en af de mange dejlige strande på Djursland. Der er heller ikke langt fra international glaskunst på
Glasmuseet Ebeltoft til vilde isbjørne i Skandinavisk Dyrepark. Man kan også tage på tropeeventyr i Randers
Regnskov og opleve leguaner, slanger og andre tropiske dyr. Man kan komme tæt på alt lige fra løver til lamaer i Ree
Park Safari og så er der alt det spændende under havets overflade i Kattegatcentret – og eksplosive kanoner på
Fregatten Jylland, verdens længste træskib. For slet ikke at tale om de historier, der gemmer sig på museerne på Gl.
Estrup – Det Grønne Museum og Danmarks Herregårdsmuseum, og dem der kommer af sig selv efter en naturtur i
Nationalpark Mols Bjerge eller Naturpark Randers Fjord.

250 km varieret kyst med plads til aktive udfoldelser
Kysterne er der året rundt og byder mulighed for at kaste badehåndklædet i det varme sand en sommerdag. Her er
plads til aktiviteter med fiskestang eller kikkert, i kajak eller dykkerdragt. Strandene er også tidsfordriv med skovl og
spand eller blot følelsen af frihed og frisk luft.

Naturen på Djursland blåstemplet
15 natursteder er i november 2018 udvalgt til Danmarks Naturkanon og et af dem er Jernhatten og Mols Bjerge. Et
unikt sted der er noget særligt og værd at besøge med væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.

Fra det nordligste i Norddjurs til det sydligste i Syddjurs finder man fire smutture i den nye nationale
inspirationsguide Smutturen.dk - Kalø Slotsruin, Tre Høje i Mols Bjerge, Sletterhage Fyr og Ørkenen på Anholt.
En tur rundt i istidslandskabet i Mols Bjerge byder på dødishuller som Tinghulen og panoramaudsigter fra højene.
Nationalpark Mols Bjerge er meget mere end selve Mols Bjerge; en tur til Kalø Slotsruin sætter middelalderstemningen på turen ud ad dæmningen til ruinen. Eller en tur til Jernhatten, en imponerede bakkeknude med
troldeskov og en smuk udsigt over Kattegat og til øen, Hjelm.
Fjord møder hav i Naturpark Randers Fjord
Blomstrende strandenge, lavvandede vader og et særligt kyst- og kulturmiljø kendetegner Naturpark Randers Fjord.
Naturområdet strækker sig fra Kattegat til Gudenåens udløb ved Randers. Udvalgte ”Hotspots” fungerer som
indgangsdøre til naturoplevelser og viser vej til faciliteter, aktiviteter og rekreative områder.

Idylliske Ebeltoft
Skæve bindingsværkshuse, toppede brosten og blomstrende stokroser gør den gamle købstad til en af landets mest
stemningsfyldte og seværdige byer. Det gamle købstadsmiljø i Ebeltoft med Det Gamle Rådhus genspejler et stykke
Danmarkshistorie. Ebeltoft - en unik blanding af købstad, havnemiljø og strandliv.

Anholt
Anholt er en helt speciel ø og ligger helt isoleret langt fra fastlandet – et paradis midt i Kattegat …. for naturelskere.
Den 25 km lange kyststrækning har frisk krystalklart hav, klitter, endeløse hvide sandstrande og højt til himlen.
Ørkenen, Nordeuropas største lavhede – er et af de mest særprægede naturområder i Danmark. På Anholt er både
fred og ro og et levende havnemiljø med restauranter på kajen og live musik på lyse sommeraftener. Om foråret og i
sensommeren og efteråret er her stille og fredeligt. Anholt har en helt speciel ø-stemning. http://visitanholt.dk

NYHEDER 2019
Djurs Sommerland: Tigeren – Danmarks største gyro swing
Djurs Sommerland investerer over 35 millioner kroner i en kæmpe nyhed – en thrill ride, der skal stå klar, når parken
åbner i maj 2019. Nyheden er Danmarks største – og en af Europas højeste Gyro Swings – og den hidtil højeste og
hurtigste forlystelse i Djurs Sommerland. Navnet på nyheden 2019 er Tigeren, og den bliver en del af parkens nye
Wild Asia-område sammen med DrageKongen – Europas hurtigste og længste Family Suspended Coaster fra 2017
og årets 2 familienyheder – Jungle Rally og Safaribussen.
Første åbningsdag: Lørdag 4. maj
Djurs Sommerland er Nordens største sommerland og har årligt besøg af over 800.000 gæster.
www.djurssommerland.dk

Glasmuseet Ebeltoft – Ny særudstilling åbner 13. april 2019
NO STRINGS – PERLER SOM ALDRIG FØR
Udstillingen præsenterer svenske Georg Ragnar Levis installation og arrangementer af blomster og blomsterkranse
fra hans unikke samling samt overraskende arbejder med glasperler skabt af David Chatt (USA), Shige Fujishiro (J) og
Faranak Sohi (DK/IR).
På Glasmuseet møder man en magisk verden af glas bl.a. Det kosmiske rum – et spejlende kunstværk, permanent
installeret på museet. Børn bliver klogere på glas med en ”opdagelseskuffert”. I sommerhalvåret kan man opleve
dygtige glaspustere forme det gloende, varme glas i værkstedet. Man kan også selv at blæse glas og andre
kunstværker i glas i skoleferierne.
http://glasmuseet.dk

Billedtekster:
Afslapning i idylliske Ebeltoft
Kalø Slotsruin – et yndet udflugtsmål året rundt og en del af Nationalpark Mols Bjerge
Ørkenen på Anholt – et helt unikt landskab
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