Hav, hygge og himmel
Djursland er omgivet af hav på tre sider, hvilket giver helt oplagte muligheder for en badeferie eller en fisketur.
Få steder i Danmark kan prale af at have over 100 strande langs den 250 km lange kyststrækning.
Kendetegnende for strandene på Djursland er lavt vand og hvidt sand – de er ideelle for børn. Flere af
strandene har Blå Flag, som garanterer rent badevand og fine faciliteter.
Grenaa Strand – Tilgængelig og med livreddertårn
Grenaa Strand udmærker sig med sine syv km, det fine sand, Blå Flag, afvekslende med klitter og et stort
uberørt bagland, de mange faciliteter, den lette adgang, livreddertårn og trygheden. Ved Polderrev, tæt ved
Dronningens Ferieby, ligger en af Danmarks allermest handicapvenlige strandområder specielt udviklet til
bevægelseshæmmede. Ved Katholm Strandvej er der nedgang til stranden ved livreddertårnet.
Fjellerup Strand – Børnenes badeland
Blå Flag Center, sommerliv, kæmpe isvafler – Fjellerup er en af Djurslands mest populære badestrande og
meget børnevenlig. Her er brede sandklitter, og ude i vandet sikrer revle på revle lavt vand langt ud og fin
sandbund. Ved Oplevelsesplads Fjellerup Strand, ved Thomasminde er det populært at surfe.
Vibæk Strand – Den bynære Strand ved Ebeltoft
Ebeltoft Vig er et favoritsted blandt windsurferne, for vandet er lavt langt ude og bølgerne gode, og netop ved
Vibæk Strand er det let at komme til. Her er også blåt flag, beachvolley bane og i sommerugerne er her
aktiviteter med naturguider ved oplevelsespladsen. Stranden er generelt meget børnevenlig og vandet er
varmere end ved andre strande.
Kom glad med solhat og badedyr.
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