Efterårsferien er lig med vilde oplevelser for alle aldre på Djursland. Selvom efteråret banker på, er der ikke
noget så forfriskende som at opleve naturen og livet langs kysten. Er vejret ikke til udendørsoplevelser, så
kan Djursland også byde på mange forskellige indendørsoplevelser for hele familien.
Ebelfestival i Ebeltoft
I Ebeltoft er de helt vilde med æbler, og derfor afholder de i efterårsferien den årlige Ebelfestival. Oplev det
flotte optog, der går gennem byen, smag den frisklavede æblemost eller dans med til det store MGP-show.
Søndag den 14. oktober er der arrangeret Ebeltoft Outdoor Dag, hvor hele familien kan kaste sig ud i et væld
af forskellige udendørs aktiviteter.
www.ebelfestival.dk
Tag børnene med på museum
Museum Østjylland har også ekstra aktiviteter på programmet i efterårsferien. I Grenaa kan man tirsdag og
torsdag lave sit eget badge, og i Ebeltoft kan man være med til at lave lækker mad med æbler. Hvis man kan
holde sig vågen, åbner blandt andet Fregatten Jylland, Glasmuseet og Museum Østjylland Ebeltoft op for
Go’Nat på museerne, når de onsdag den 17. oktober inviterer indenfor efter lukketid.
www.museumoj.randers.dk
Byg din egen drage på Kyst & Fjordcentret
På Kyst & Fjordcentret i Naturpark Randers Fjord kan du tirsdag den 16. oktober få lov til at lave din helt
egen slædedrage, som efter sigende skulle flyve helt fantastisk, når efterårsvinden blæser. Man kan også
komme onsdag den 17. oktober, hvor man kan prøve at snitte træfigurer, lave kage på bål eller skyde med
bue og pil.
www.kystogfjordcentret.dk
Tag telefonen med på tur i Nationalpark Mols Bjerge
Download appen om Kalø Slotsruin, og få mulighed for at opleve, hvordan slottet så ud i sin storhedstid. Nationalpark Mols Bjerge har også sin egen app, der kan give informationer om ruter og seværdigheder. Er der
børn med på turen, kan man hente e-bogen om Ella Bellas eventyr i Nationalpark Mols Bjerge, hvor børnene
får historien om nationalparken fortalt. Der er også en opgavebog til fortællingen om Ella Bella, og den kan
hentes gratis fx på turistinformationen på Fregatten Jylland.
www.ellabellaseventyr.dk/national-park-mols-bjerge-og-ebeltoft
Cirkus Aroma kommer til Grenaa
Cirkusartisterne byder indenfor i teltet til jongleringsnumre både med og uden ild, trylleri og en masse spas
og løjer. Har man selv en lille cirkusartist i maven, kan man imellem forestillingerne få lov at afprøve sine
egne evner i cirkus-færdigheder. Oplev cirkusset fra den 17.-19. oktober. www.shopicitygrenaa.dk
Find endnu flere oplevelser på www.visitdjursland.com
Del gerne jeres oplevelser med #visitdjursland
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