Så giv den max gas i gokart hos Auning Kart Park, der er for alle børn og voksne med lyst til fart og
spænding. Banen er 620 meter lang og byder på spændende tunnelkørsel, udfordrende sving og Danmarks
eneste hængebro på en gokartbane.
Du kan også kigge indenfor hos Dansk Motorsamling og se den imponerende samling af historiske maskiner
med 350 forskellige motorer. Hovedparten af de udstillede motorer er fra dansk industris guldalder 18901930. Samlingen er af international klasse, og de fleste af maskinerne er restaurerede og hovedparten kan
fremvises i drift.
Vildt velholdte veteranbiler
Hver tirsdag aften sommeren igennem kan du se et flot udvalg af klassiske veteranbiler til veteranbiltræf på
pladsen ved Kalø Slotsruin. Nyd synet af de smukke gamle biler og den dejlige aftenstemning ved
slotsruinen.

Det kører derudaf på skinner
Pak picnickurven og inviter familien på skinnecykeltur langs med Randers Fjord. På stationen i Allingåbro kan
du købe nostalgisk legetøj eller se museumsudstilling og veteranværksted. Det er Djursland for fuld Damp.
Hos Stenvad Mosebrugscenter kan du tage med Tørvegrisen en tur ud i mosen eller tage en tur med
minitoget. Børnene kan også klappe en kanin, tage med på skattejagt med metaldetektor, spille skak - her er
plads til masser af hygge og sjov for børn, forældre og bedsteforældre. OBS! Og så er der lækkert kaffe- og
kagebord den første søndag i hver måned.
Oplev et stykke dansk jernbanehistorie med store lokomotiver og sjove skinneknallerter på Djurslands
Jernbanemuseum i den gamle remise i Ryomgård. For legebørn i alle aldre er der udstilling af modeltog
gennem tiderne, en stor uniformudstilling og mange effekter fra banernes tid på Djursland.

Grand finale med en nostalgisk færgetur
Rundturen slutter med en hyggelig færgetur over Randers Fjord. Naturpark Randers Fjord krydses af to små
færgeruter. Mellerup-Voer færgefarten kan bryste sig af at være både Danmarks ældste Kgl. privilegerede
overfart, Danmarks mindste færge og en del af Margueritruten - den særlige danske turistrute. Kabelfærgen i
Udbyhøj er Danmarks eneste kabeltrukne færge og sejler derude hvor Randers Fjord munder ud i Kattegat.
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