Caféer, restauranter og spændende butikker ligger idyllisk placeret i de snørklede middelaldergader med
toppede brosten, bindingsværk og stokroser. Ebeltoft by er, med sit historiske bymiljø, en del af Nationalpark
Mols Bjerge. Det gamle Rådhus på torvet danner en enestående kulisse for torvehandlere, vægtere og
lørdagsjazz. Torvet er Ebeltofts hjerte.
Vægtersangen er en smuk og stemningsfuld oplevelse. Om sommeren går vægterne deres runde i Ebeltoft
fra trappen foran Det gamle Rådhus og deres klare sang kan høres vidt omkring.
På træskibshavnen kan man nyde den unikke atmosfære under Fregatten Jyllands master og følge med i
aktiviteterne på skibet og værftet. Tag stien langs vandet fra træskibshavnen til Ebeltoft Skudehavn med de
charmerende røde træhuse. Byen er den eneste vestvendte købstad på den jyske østkyst og byder derfor på
fantastiske solnedgange over Mols Bjerge.

Grenaa er Djurslands største by og har også historisk set været en vigtig handelsby på Djursland. I
gågademiljøet omkring torvet ligger specialbutikker, hyggelige caféer og restauranter. Det charmerende
middelaldertorv har bygninger fra forskellige tidsperioder, der vidner om udvikling af byen.
Grenaa Kirke markerer torvet i al sin storhed og den smukke gamle købmandsgård i bindingsværk vidner om
en traditionsrig købstad. Kirken har et af Nordeuropas bedste orgler og fra kirketårnet lyder klare og sprøde
toner fra Dronning Ingrids Klokkespil. Med sine 48 bronzeklokker opfylder klokkespillet den internationale
standard.
I den gamle gule købmandsgård ligger Museum Østjylland. Udstillingen ”Fire veje til Norddjurs: Havet,
kalken, jorden og købstaden” er en af de største historiske satsninger i kulturbyåret Aarhus 2017. En
udstilling der viser 10.000 års historie på Norddjursland.

Besøg Hornslet – byen med det idylliske Rosenholm Slot, der er et af de smukkeste og bedst bevarede
renæssanceanlæg i Danmark.
Rønde er den sydlige port til Nationalpark Mols Bjerge med udsigt til Kalø Vig og Mols Bjerge. Kalø Slotsruin
ligger kun 2 km fra Rønde og er et spændende udflugtsmål. Tag madkurven med!
Besøg aktive Auning med den det storslåede Gammel Estrup i baghaven. Her kan man besøge
Herregårdsmuseet og kigge indenfor hos herskab og tjenestefolk og opleve deres liv i gamle dage; og på Det
Grønne Museum er fortællinger om jagten, skoven, landbruget og maden.
www.visitdjursland.com
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