Koncentrationen af oplevelser både i kraft af variationen af kyster og natur, og det store udbud af attraktioner
og museer er unik. Djursland har et helt særligt udbud af oplevelser. Helt konkret fortæller vi det med en TOP 5
over oplevelsesmuligheder på Djursland. Det er helt vildt.

Antallet af attraktioner taler for sig selv. Stort set alt hvad en børnefamilie kan drømme om er til stede på
Djursland. Danmarks største rutsjebaner i Djurs Sommerland, vilde dyr i dyreparkerne, kanoner og matroser
på Fregatten Jylland, magisk glas på Glasmuseet, historiens vingesus på museerne og livet under havets
overflade i Kattegatcentret.

En tur rundt i istidslandskabet i Mols Bjerge med dødishuller som Tinghulen og panoramaudsigter fra højene
er godt for energiske krudtugler og naturelskere på vandring. Nationalparken er meget mere end selve Mols
Bjerge; en tur til Kalø Slotsruin sætter middelalderstemningen eller en tur til Jernhatten, en imponerede
bakkeknude med en eventyrlig troldeskov.

Kysterne er der året rundt og byder på vildt røde kinder og mulighed for at kaste badehåndklædet i det
varme sand en sommerdag. Her er plads til aktiviteter med fiskestang eller kikkert, i kajak eller dykkerdragt.
Sangstrup Klint er et godt dykkerspot med ovne og huler der gemmer på et væld af fisk og planter.
Strandene er også tidsfordriv med skovl og spand eller blot følelsen af frihed og frisk luft.

Skæve bindingsværkshuse, toppede brosten og blomstrende stokroser gør Ebeltoft til en af landets mest
seværdige byer. Det gamle købstadsmiljø i Ebeltoft med Det gamle Rådhus genspejler et stykke
Danmarkshistorie. Den stemningsfyldte by, der ligger på en bakke ned til Ebeltoft Vig, har mange små
butikker med kunsthåndværk, mode samt flere restauranter både i byen og på havnefronten.

Kan vi friste med en gårdbryg serveret med havudsigt? En kop nyristet kaffe? Eller en steak af skovkvæg fra
Nationalpark Mols Bjerge? På Djursland finder man kvalitetsfødevarer solgt direkte fra stalddøren, lækre
specialprodukter og hyggelige serveringssteder med hver deres charme og skønne beliggenhed.
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250 km kyst med plads til friluftsaktiviteter (Foto: Destination Djursland)

Sangstrup Klint med sine oversøiske og undersøiske huler (Foto: Destination Djursland)

