Sort rute ca. 45 km: Ruten har ligeledes udgangspunkt ved Fjellerup
Østergaard. På turen kan man opleve Djurslands nordligste punkt
Stavnshoved, som er en moræneklint på 35 m. I Bønnerup er en lang
række huse bygget på havstokken, og i læ af havnen er der dannet
sandrevler, som udgør et eldorado for badegæster.

6 Hjertestien Bønnerup - 5 km

Hjertestien fører en på en smuk tur rundt omkring Bønnerup. Denne lille
kystby er placeret på det nordlige Djursland og der hersker en hyggelig
atmosfære blandt de gamle ﬁskerhuse og i byens smukt beliggende og
aktive ﬁskeri- og lystbådehavn.

7 Ørsted Bakkerne - 1 km

Med udgangspunkt fra p-pladsen ved Ørsted Kærvej er der mulighed for
en 7 km lang tur på mountainbikesporet, ligesom man kan spille discgolf
på en 12-hullers bane. I sandgraven kan man nyde sin medbragte mad.
Desuden er der mulighed for en ca. 1 km lang gåtur.

8 Stier ved Gammel Estrup – 5-7 km

Sporet ved Gammel Estrup - 5 km: Man passerer bøgeskråninger,
herregårdsmarker, gravhøje og stendiger, som er levesteder for smådyr
som ﬁrben. Man passerer familiegravstedet, hvor ﬂere medlemmer af
slægten Scheel er begravet. Sporet går gennem indhegninger med dyr,
så man kan ikke tage hunden med på tur.
Gammel Estrup stien - 7 km: Turen kan kombineres med et besøg på
museerne på Gammel Estrup. Her kan man få indblik i livet for herskab
og tjenestefolk. Stien er en sløjfe på Banestien på strækningen mellem
Allingåbro og Auning. Stien forløber over to smukke træbroer på diget
på den sydlige side af Alling Å og ind omkring parken ved Gammel
Estrup. Nord for herregården er der en shelterplads med muldtoilet og
bålplads.

9 Ramten Sø – 3,5 km

Smuk natur inde i landet ﬁnder man på en tur rundt om Ramten Sø med
en afstikker til fugletårnet. Ramten og Dystrup Søer har en historie, der
fører direkte tilbage til sidste istid. Da isen trak sig tilbage som følge
af temperaturstigningerne, blev enkelte ismasser liggende lokalt. Isen
smeltede og efterlod dødishuller som Dystrup og Ramten Søer. Dystrup
Sø er en af Djurslands fuglerigeste småsøer. Nyd fuglelivet og læs mere
på plancherne i fugletårnet. Søerne med deres omgivelser har været
fredet siden 1971. På modsatte side af p-pladsen på Huldremosevej
ligger Huldremosen, hvor man i 1879 under tørvegravning fandt
Huldremosekvinden, som levede i jernalderen, og som i dag er udstillet
på Nationalmuseet i København.

10 Grenaa Strand og Plantage – 5 ruter 2,7 - 5,4 km

Grenaa Plantage blev plantet omkring 1930 og er i dag en naturskov.
Det vil sige, at der stort set ikke genplantes, men driftsmæssigt bygges
på de træarter, der sår sig selv. Dette gør stedet rigt og varieret med
mange dyre- og plantearter. Plantagen har et sammenhængende
stisystem med 5 afmærkede ruter. I plantagen er også gode ridestier og
et teknisk udfordrende MTB-spor på 23 km.
Rød 2,7 km: Her er muligheden for en motionstur på 20-30 min. Det
er let at parkere ved Grenaa Idrætscenter, og i løbet af få minutter er
man på rød rute og midt i vildmarken. Stien er egnet for barnevogne og
kørestolsbrugere.
Gul 3,7 km: I sæsonen er skovsøen et udﬂugtsmål for at se ﬁsk og
ynglende padder. Ruten følger på en mindre strækning i kanten af
Fuglsang Hede. Stien er egnet for barnevogne og kørestolsbrugere.

Kortere stiruter
1 Paradiset - St. Sjørup Strand

Området fra parkeringspladsen til havet kaldes af de lokale beboere for
Paradiset. På grund af landhævning og marineaﬂejringer er der nu en lille
kilometer ud til havet. Stien til stranden går gennem et hedeareal, som
græsses af får, derefter gennem skov og krat for at afslutte over strandeng. Badestranden er ca. 500 meter længere ude gennem et lavvandet
område. Langs stien kan man i sæsonen ﬁnde bær. På engen og stranden
ﬁndes fx porse og strandmalurt til en hjemmelavet snaps.

2 Hevring - militært skydeterræn

Forsvaret ejer arealet, som omfatter 437,9 ha. På dage, hvor der ikke
skydes, er det tilladt at færdes til fods eller på cykel mellem solopgang
og solnedgang på anlagte veje og de afmærkede spor og stier. Læs mere
om regler for at færdes i området i folder og opslag på p-pladsen. Der
er mulighed for at gå ture på op til 10 km i skydeterrænet, hvor der er
et varieret naturområde med hede, skov og krat, strandbred, overdrev
og mose. Hevring Å slynger sig gennem området på en strækning af ca.
1,5 km. Geologisk set udgøres hele terrænet af hævet havbund med
markante, gamle strandvolde og ﬂyvesandpartier. Undersøg på dagen
om der skydes på www.forsvaret.dk/da/oevelsesaktiviteter

3 Tustrup Oldtidsminder – 3,5 km

I den kommunale skov, der omgiver Tustrup Oldtidsminder, er der rig
lejlighed til at gå en dejlig tur på de trampede, afmærkede stier. Umiddelbart vest for p-pladsen er der etableret en primitiv overnatningsplads med shelter og bålplads, som frit kan benyttes. I forbindelse med
p-pladsen ligger en udstillings- og informationsbygning, hvor man kan
orientere sig, før man går ud i området. I nutidens landskab ligger de ﬂeste synlige fortidsminder som adskilte enkeltelementer fra en for længst
svunden tid. På det lille plateau syd for Hevring Å omkring 1,4 km. vest
for Tustrup by er situationen anderledes. Her ﬁndes en hel samling af
typiske gravmonumenter fra Stenalderens første bondekultur - den
såkaldte Tragtbægerkultur - fra omkring 3.200 f.v.t.

4 Skovgårde - 2 km

Den centrale del af området krones af en række gravhøje. Bronzealderens gravhøje er de mest fremtrædende fortidsminder i kulturlandskabet
og er ofte som her anlagt yderst dominerende på bakketoppe. Ud over
de 8 gravhøje er der fundet stengrave i området. Publikum kan nyde det
afvekslende hedelandskab med udsigt til havet mod nord. Området er
fredet.

5 Gå- og cykelture i Meilgaard Skov – 10-45 km
Der er 4 afmærkede ruter i Meilgaard Skov og langs kysten.

Grøn rute 8 km: Starter ved Fjellerup Østergård. Ruten går gennem Fjellerup by. Efter en stigning kan udsigten over byen og stranden nydes.
Drej ind mod Meilgaardskoven og passér det specielle naturområde ”De
sure buske”, som er et område bevokset med lyng og enebær.
Blå rute 10 km: Starter på p-pladsen ved Bøsholmstien, Fjellerup Strand.
Følg stien mod Bønnerup. Langs ruten fortæller informationsskilte om
lokaliteter som Troldeskoven, skyttegrave fra 2. verdenskrig og gamle
æltesteder fra et nedlagt teglværk.
Rød rute 17,5 km: Har udgangspunkt ved Fjellerup Østergård. Ruten
foregår ad cykelegnede asfalt-, grus- og skovveje. Ruten passerer Meilgaard Slot gennem skoven ud til kysten.

Blå 5,4 km: Følger en mindre strækning i kanten af Fuglsang Hede.
Heden plejes med græssende dyrehold. Indhegningerne er forsynet med
låger, og man er velkommen til at gå tur tværs over heden og opleve den
særlige stemning. Stien er egnet for barnevogne og kørestolsbrugere.
Grå 5,4 km: Er koncentreret omkring Grenaa Strands oprindelige fritidsog sommerhusområde. Ruten går både gennem den gamle sommerhusbebyggelse ”Klitten”, hvor de oprindelige små badehuse i første
klitrække efterhånden er renoveret til tidssvarende sommerhuse, og
gennem nyere bebyggelse med hoteller og kursuscenter. Der fås det
ﬂotteste syn over Fuglsang Hede, hvor lyngen, når den blomstrer i
august/september, gerne må klippes og tages med hjem. Ruten passerer
Grenaa Naturskole. Ved Polderrev er en gangbro til strand som giver ﬁn
adgang for barne-vogne og kørestolsbrugere.
Grøn 4,3 km: På grøn rute kan både Grenaa Strand og Skov opleves.
Langs kysten følger ruten Djurslandstien. Enhver gæst bør nyde en
forfriskende dukkert på en af Danmarks smukkeste badestrande.
Stranden er det helt rigtige sted at gå på opdagelse og ﬁnde muslinger
eller søstjerner, der ligger i strandkanten. Der er også god mulighed for
at se marsvin, som ofte søger føde tæt på kysten. Stien er ujævn og ikke
egnet for barnevogne og kørestolsbrugere.
Parkering:
Rød, blå og gul rute: Ydesvej 2, Grenaa
Grå og grøn rute: Klitten 125, Grenaa

11 Lübker Golf Resort – 1,5 - 4,8 km

I forbindelse med etableringen af golfanlægget er der anlagt ﬂere km
gode grusbelagte stier, velegnede til både kørestole og barnevogne.
Midt i anlægget er der adgang til en nyrestaureret runddysse fra stenalderen. Det er muligt at komme helt ind i kammeret. Stierne går gennem
skovpartier, vekslende med velplejede golfbaner og mindre bebyggelser.

12 Ryomgård – 4 km

Start fra Skovvej i Ryomgård, hvor skoven begynder. Herfra kan man gå
en ualmindelig smuk tur gennem skoven og komme rundt om Vallum Sø.
Når man kommer til det gule hus i skoven, går man ad stien til venstre
op ad bakken og rundt, så man kommer uden om huset. Følger stien
og pilene, til man kommer til Gjerrildbanestien. Her er der udsigt over
engen til den ene side og Vallum Sø til den anden side.

13 Rosenholm Skov – 2,7 km

Ad små stier gennem afvekslende skov ledes man frem til Ivars Kilde,
et smukt nyrestaureret lystanlæg fra forrige århundrede. Kildevældet
springer med det reneste vand, der løber gennem tre små kunstige søer,
inden vandet løber ud i Vide Å.

14 Mørke Kær – 1,6 km

Mørke Kær er en typisk tørveskærmose med faste kørestier mellem nu
vandfyldte tørvegravningsområder. Derfor fremstår landskabet som en
mosaik af småsøer. Mosen rummer mange fuglearter, fx rørhøg, som kan
ses fra fugletårnet midt i området. Der er store jagtinteresser i området,
hvorfor der ikke må medtages hunde på en del af stien.

15 Følle Bund – 1,5 km

Følle Bund er et genetableret engområde med et fantastisk fugleliv.
Der er et fugletårn i udkanten af Hestehaveskoven, hvorfra der er rig
mulighed for at studere fuglene. Stien går langs skovbrynet og videre
langs stranden. Alternativt kan man følge en af ruterne gennem Hestehaveskoven.

16 St. Baunehøj – 0,5 km

Stien fører op på den store bronzealderhøj, hvorfra der er en fantastisk
udsigt over Kalø Vig, Hestehave og Ringelmose Skov, Mols samt Kalø
Slotsruin.

17 Oldtidssti Ringelmose Skov – 4,5 km

Ringelmose Skov i Nationalpark Mols Bjerge rummer en enestående
koncentration og variation af fortidsminder - især af stendysser fra
bondestenalder (ca. 3.400 f.Kr.) og gravhøje fra bronzealderen
(ca. 1.300 f.Kr.) Oldtidsstien går gennem den nordvestlige del af den
smukke skov og starter og slutter ved Bregnet Kirke.
På rundturen vil man passere skovens mest bemærkelsesværdige
fortidsminder – en langhøj, seks stendysser, ﬂere gravhøje, et vadested
og en hellig kilde.

18 Hestehave Skov og Ringelmose Skov – 5 og 5,5 km
Disse to skovstykker adskiller sig fra det meste af den øvrige skov i
området. Gamle højstammede bøge og ege, smukke skovsøer og
stendysser præger området. I Ringelmoseskoven er der rejst en
mindesten for Baron von Jenisch, som tidligere ejede Kalø Gods, og
som i 1899 opførte Jagtslottet, der kan ses for enden af stien op til
Kalø Hovedgård. Begge skove har et fantastisk ﬂor af anemoner i
foråret.

19 Kalø Slotsruin – 1,5 km

En ﬁn tur ad Danmarks ældste middelaldervej ud til de stemningsfulde
ruiner af Kalø Slot. Slottet blev opført som ”tvangsborg” i 1313 af Erik
Menved for at etablere en magtbase i denne del af landet og for at
straﬀe de jyske herremænd og bønder for oprøret mod kongemagten
samme år. Slottet var i brug indtil 1660, hvorefter det forfaldt, og Ulrik
Frederik Gyldenløve besluttede at nedrive slottet i 1667.
Byggematerialerne blev fragtet til København og brugt til opførslen af
Charlottenborg. Mulighed for at se sæler på stenrevet øst for ruinen.

20 Ørnbjerg Mølle – 1 km

I en smuk dalsænkning ligger vandmøllen Ørnbjerg Mølle. Man kan
komme ind og se mølleværket, der stadig er stort set intakt efter
en restaurering i 1970. Selve møllegården nedbrændte 1988, men
skolestuen, møllen og et par staldlænger overlevede branden.
Området egner sig til picnic. Turen ned til møllen går gennem kuperede
overdrevsarealer, og man kan fortsætte turen langs Ulstrup Å ud til
Stubbe Sø.

33 Toggerbostien – 5 km

Trehøje, hvor man kan parkere og starte vandringen, er det mest besøgte
punkt i Mols Bjerge. Med 127 m giver den højeste af gravhøjene udsigt
horisonten rundt. Stien går over de to næste høje videre gennem de
karakteristiske overdrevsarealer og fyrreplantager. Bølgerne i terrænet
er gamle højryggede agre fra middelalderens agerbrug, men siden har
området været afgræsset. Herved er overdrevsarealerne opstået med
deres særegne ﬂora og fauna.

34 Isgård – 1,3-8,8 km

Der ﬁndes 5 delruter med forbindelse til hinanden via Isgårdvej og
Byvænget, hvilket fremgår af infotavle ved Molshovedvej, hvor man
også kan parkere. Stien blev oprindelig anlagt, da der gik færge fra Aarhus til Skødshoved Havn. Stranden kendetegnes ved stejle kystskrænter.

36 Bjørnkjær- Egedal Skov – 3,5 km

OVERNATNING FOR ENHVER SMAG

Ahl Plantage er en ret ung skov, plantet på ﬂad strandeng, skabt gennem
århundreders aﬂejring af sand. Turen går langs kysten med udsigt til
fuglereservatet, gamle skanser og Ebeltoft By, svinger så rundt langs Ahl
Strand med kig til Mols Bjerge og til sidst retur gennem skoven.

Skoven er plantet under 2. verdenskrig som beskæftigelsesarbejde.
Ruten går gennem mange slags skov, bakker og udsigter. En del af
skoven er udlagt som hundeskov.

Skansen er bygget i 1848-49 i forbindelse med krigen om Slesvigs løsrivelse og ﬁk stor betydning for udfaldet af kampene. Fra toppen er der
udsigt over Begtrup og Ebeltoft Vige.

38 Ellemandsbjerget – 1 km

Turen går op til det højeste punkt på Helgenæs 99 m., hvor der er udsigt
over Kattegat. Skoven er meget varieret. Området er udlagt til hundeskov.

39 Lushage – 2 km

Turen går fra p-pladsen frem til Bursklint, som rejser sig højt over havet
og videre ned til Lushage med spændende skredterrasser pga. undergrundens plastiske ler. Her vokser mange sjældne planter, som giver
turen en ekstra dimension. Kysten ved Lushage er meget benyttet af
kystﬁskere.

Anholt er, med sin beliggenhed midt i Kattegat, et spændende rejsemål
for naturinteresserede. Det meste af øen er fredet. Øen består af to
landskabstyper. På den vestlige del op til 48 m høje morænebakker
dannet under sidste istid, mod øst af den ﬂade, men klitkuperede
lavhede, Ørkenen, opstået ved aﬂejringer i læ af morænebakkerne
samt ved landhævning. På stien ved Sønderbjerg og Kærlighedsstien
rundt på Nordbjerg er der et ﬂot kig over Ørkenen og øens østligste
punkt, Totten, med fyret, som blev etableret i 1560. Der er ca. 10 km fra
havnen til fyret. På Totten er der opført et ”sælspot” med et teleskop,
så det er muligt at studere den store bestand af sæler uden at forstyrre
deres færden. Turen hele øen rundt langs stranden er på 26 km.

Stien fører rundt i de smukke Hyllested Bjerge, gennem
afvekslende skovstykker og overdrev.
Hele området er udlagt som naturskov med afgræsning.

24 Jernhatten – 1,5 km

Jernhatten er en markant bakkeknude, der ligger ud til Kattegat. Fra
toppen af bakken er der udsigt mod øen Hjelm. Læg også mærke til de
krogede bøgetræer, som er af den oprindelige nordiske arter. Man kan
følge stien ned fra bakken i den nordlige ende og gå langs stranden
tilbage eller tage trappen ned fra toppen af Jernhatten.

25 Egil Fischers Mindepark

Egil Fischers Mindepark er et smukt naturområde lige bag Femmøller
Strand. Parken er en del af Egil Fischers samlede plan for området, der
var tænkt som en ferieby, der ikke bare skulle fungere om sommeren,
men også rumme liv og virksomhed i vintermånederne. Selv boede han
i ”Nørrehald”, det smukke slotslignende bygningsværk på toppen af
højderyggen.

26 Stabelhøjene – 0,5 km

De to markante bronzealderhøje ligger smukt på toppen af randmoræne
133 m over havets overﬂade. Her ﬁndes en af de ﬂotteste udsigter i
Mols Bjerge. Der er adgang til høj nr. 2 via en lille trampesti.

27 Agri Bavnehøj – 5 km

Agri Bavnehøj er med 137 m områdets højeste punkt. På toppen er
der anbragt en sigteskive med afstande og navne til markante punkter
i landskabet. Soklen blev tidligere brugt til opmåling af Danmark. Man
kan gå videre gennem de karakteristiske overdrevsarealer ned til landsbyen Agri med en af Danmarks højest beliggende søer.

28 Egsmarks Plantage – privat 1,5 km

I 1929 købte Djurslands Plantningsforening Egsmark Plantage for at
omdanne den til demonstrationsplantage for alle dem, der gerne vil vide
mere om plantagedrift. Stien på 13 hektar går rundt til parceller med
forskellige arter af gran og fyr, som er beskrevet på infotavler. Længst
tilbage i plantagen er der en ﬁn udsigt over Stubbe Sø.

29 Knebel Plantage – 12,2 km

Stien starter ved Molsskolen og følger man den sorte markering, passerer man Porskær Stenhus, som er en af Danmarks største og bedst
bevarede stendysser. Derefter går turen ind i Mols Bjerge, forbi
Tinghulen - ét af Mols Bjerges største dødishuller, og Trehøje - ét af de
højeste punkter i Mols Bjerge.

30 Skovbjerg – 1 km

Turen går op gennem gammel vildsom løvskov og krat til toppen af Skovbjerg – her en mindesten for Mærsk McKinney Møller, som forærede
området til staten. Hvis man går ned på bagsiden af Skovbjerg, kommer
man til Tremosegård – med overdækket madpakkeareal, bålplads og en
lille sø.

31 Langemosestien – 6 km

Turen kan startes enten fra hestetrailerpladsen eller fra Besøgscenter
Øvre Strandkær. Stien går gennem meget varieret natur, og byder på
både udsigter, spagnummose og overdrevsnatur.

32 Helligkilde – 4,4 km

Ruten går i ﬂot afvekslende terræn, tæt forbi Trehøje og videre langs
kanten af Helligkilde slugten. Selve kilden er nu udtørret, med kan stadig
ses. En afstikker fører til det imponerende dødishul ”Tinghulen”, der i
gamle dage fungerede som tingsted for de tre sogne, hvis grænse
mødtes i hullet. Stien går delvist gennem indhegnet område med
græssende dyr.

Velkommen til Djursland
Her byder vi på store naturoplevelser og
mange kilometer med spændende vandreog cykelstier. På dette kort kan du få overblik og læse beskrivelser af en lang række
af vores stier. Du kan også orientere dig i
forhold til shelters, overnatning, kystfaciliteter og meget mere. Rigtig god fornøjelse.

Der er rig mulighed for at overnatte både på hotel, vandrehjem,
campingplads og i shelters på Djursland. Få inspiration på kortet.
Piktogrammerne giver et overblik over, hvor du kan ﬁnde logi.

37 Olaf Ryes Skanser – 1 km

22 Gravlevstien – 16 km

23 Hyllested Bjerge – 2 km

Kysten byder også på både vandre- og cykelruter, hvor der er
lejrpladser med shelters ﬂere steder undervejs. Eksempelvis kystruten
Djurslandstien, hvor du kan vandre hele vejen rundt om Djursland
fra færgelejet i Udbyhøj til Grenaa, igennem Mols og helt til Risskov i
Aarhus.
Få inspiration til ﬂere oplevelser her:
www.visitdjursland.com

40 Kystbevogtningsruten – 2 km

Stien går på det gamle jernbanelegeme fra Ebeltoft til Gravlev.
Turen går gennem afvekslende landskabstyper, og langs bagsiden af Ree
Park, så det er ikke ualmindeligt at se diverse eksotiske dyr bag hegnet.

Med en kyststrækning på 250 km er der nok at opleve på Djursland.
En lang række certiﬁcerede Blå Flag-strande garanterer gode og sikre
forhold, hvor der er noget for enhver smag. Du kan både bade, snorkle,
surfe og ﬁske. Naturen er mangfoldig med brede, familievenlige sandstrande, store klinter og ude i Kattegat inviterer naturperlen Anholt på
eventyr.

35 Ahl Plantage 3 km

21 Naturreservat Stubbe Sø – 5,5 km

Danmarks Ornitologiske Forening (DOF) ejer denne lille naturperle
ned til Stubbe Sø. Stien starter i Gravlev og følger Gravlevstien, indtil
den drejer til højre ind gennem et privat plantageområde. Når man når
DOF’s arealer, bliver stien til en trampesti gennem den vilde skov, over
engarealerne og helt ned til bredden af Stubbe Sø.

OPLEVELSER VED KYSTEN

NYD NATUREN MED RESPEKT

Du må gå, cykle og ride på veje og stier i
det åbne land, medmindre der er skiltet
med andet. På samme vis må du cykle og gå
i private skove på veje og stier fra
kl. 6.00 til solnedgang. Hav hunden i snor
og hold øje med særlige regler, hvis du er
til hest.
Læs mere om regler for færden i naturen
hos Naturstyrelsen.
Tak fordi, du tænker på den næste gæst.

Turen starter ved Sletterhage Fyr (åbent for publikum i visse weekends)
og går langs kystskrænterne hen til et lille udkigs- og kanontårn fra 2.
verdenskrig. Tårnet benyttes ofte af fuglekikkere og der er en fantastisk
udsigt.

41 Anholt

Lange vandreruter
Djurslandstien - oﬀentlig/privat 150 km

Djurslands kyst rummer en mangfoldig natur og kulturhistorie. Alt dette
kan opleves til fods på Djurslandstien. Ruten løber fra Udbyhøj og følger
kysten igennem Grenaa. I syd deler ruten sig i to, så man både kan
vandre til Ebeltoft eller fortsætte langs kysten over Mols til Risskov i
Aarhus. Større strækninger på ruten er en del af Nordsøstien, der er et
netværk af kystnære stier i landene omkring Nordsøen.

Mols Bjerge-stien - oﬀentlig/privat 85 km.

Denne sti er i superligaen for vandrestier; nemlig en internationalt
certiﬁceret LQT-sti. Stien går gennem hele Nationalpark Mols Bjerges
meget varierede natur. Unikke istidslandskaber, betagende udsigter og
stille skovstier veksler og giver stien sit karakteristika. Stien er inddelt i
ﬁre dagsetaper: Kaløetapen, Bjergetapen, Ebeltoftetapen og
Gåshageetapen.

Skt. Gertruds sti - oﬀentlig/privat 80 km

Skt. Gertruds Sti er en pilgrimsrute, der begynder ved Skt. Gertruds
Kirke, som også er kendt som Grenaa Kirke. Stien er delt op i 16 etaper,
som går fra kirke til kirke og byder på unik kulturhistorie. Der er ﬂere
shelters undervejs, og den smukke rute forløber primært ad gamle
historiske stier, småveje, gennem skove samt langs klinter og strande.

Gjerrildbanestien - oﬀentlig 32 km

Stien løber fra Gjerrild til Ryomgård, og det er en lidt usædvanlig
oplevelse at færdes på Gjerrildbanestien. Mens de ﬂeste stier snor sig
gennem landskabet og følger terrænets ændringer, så er det noget andet
med en banesti. Her ligger stien fast i sit eget plan, mens landskabet
omkring stien hele tiden ændrer sig. Snart går man nede i dybe kløfter
og snart på høje dæmninger. Indtil 1956 kørte der tog her. Nu er stien
ryddet og fungerer som vandre- og cykelsti. Stien er asfalteret på en
del af ruten. I Ryomgård støder ruten til to andre stier: Kaløstien samt
Banestien som kan følges til Allingåbro både til fods og på cykel.

Lodsstien - oﬀentlig/privat 31 km

Djurslandskortet er udgivet i et samarbejde mellem
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune.

ATTRAKTIONER
Kyst og Fjordcentret
Blå Flag Center Fjelleup
Auning Kart Park
Djursland for fuld Damp
Gammel Estrup og Det Grønne Museum
Djurs Sommerland

CYKELRUTER

Lübker Golf Resort og Lübker Square

VANDRESTIER

Stenvad Mosebrugscenter

NATUROPLEVELSER

Dansk Motor- & Maskinsamling
Museum Østjylland Grenaa
Kattegatcentret
Grenaa Naturskole
Djurslands Jernbanemuseum
Rosenholm SLot
Skandinavisk Dyrepark
Munkholm Zoo
Karlsladen, Besøgscenter
Ørnbjerg Mølle, Udstilling
Ree Park Safari

Lodsstien starter i Udbyhøj, krydser fjorden ved Voer-Mellerup og
fortsætter ind til havnen i Randers. Hele turen er på 31 km. Stien på
østsiden af fjorden fra Udbyhøj til Voer er på 13 km. Når lodserne i
gamle dage skulle tilbage til deres lodsstation efter en tur ombord på et
skib gennem fjorden, var de nødt til at gå. Man kan vandre i lodsernes
fodspor og opleve fjorden og landskabet. På hele turen er man omgivet
af grønne enge, skov, blåt hav og stor himmel. Turen kan kombineres
med et besøg på Kyst- og Fjordcentret, som tilrettelægger aktiviteter,
hvor man kan opleve naturen i og omkring fjorden.

Molslaboratoriet

Kaløstien - oﬀentlig/privat 14 km

Museum Østjylland Ebeltoft

Fra Ryomgård til Kalø Slotsruin følger stien ikke længere jernbanelegemet, men passerer den brede, ﬂade Ryom Ådal og krydser Saksvad Bæk
ved Skummelvad Bro. Nord for Kalø går stien op over den dramatiske
randmoræne og byder her på en af de ﬂotteste udsigter over Djursland.
Fra Rønde fortsætter man ned gennem Ringelmose Skov, og ved Egens
har stien forbindelse til bl.a. Djurslandstien.

DJURSLANDSKORT

Øvre Strandkær, Besøgscenter
Karpenhøj Naturcenter
Memory Lane Rockmuseum
Fregatten Jylland

Glasmuseet Ebeltoft
Sletterhage Fyr, Udstilling
Tustrup Oltidsminder, udstilling
Maltfabrikken
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