ØSTKYSTENS

Oplev naturen bag
badestrandene

Natur, byliv og
badestrand

Bag Østkystens hvide badestrande ligger Lille Vildmose. Lille Vildmose er med sine 7.600 hektar Danmarks største fredning og et eldorado for naturelskere
og historisk interesserede.

Østkysten er strækningen fra Limfjorden og HalsEgense færgen i nord til Mariagerfjord og Als Odde i
syd. Østkysten tilbyder flotte, hvide og familievenlige
badestrande, men området gemmer på flere skatte.

I Lille Vildmose kan du opleve en NORDISK BIG 5 med
elge, ørne, traner, krondyr og vildsvin samt et varieret
fugle- og planteliv og en spændende kulturhistorie.

Østkysten er unikke naturoplevelser i Lille Vildmose, et
pulserende byliv i Øster Hurup og vaskeægte lystsejlerromantik på havnen i Egense, Øster Hurup og Als Odde.

Med denne folder kan du på egen hånd finde og
besøge Østkystens mange udsigtstårne, og derfra få
fantastiske kultur- og naturoplevelser.

Øster Hurup
Beliggende lige ud til Kattegat er Øster Hurup en rigtig
bade- og havneby. Byens nye torv samler folk på deres
vej til og fra byens mange butikker og cafeer. Vaffel- og
isboden er et hit, men byen tilbyder også indendørs
aktiviteter som fx legeland og tropisk badeland.

Lille Vildmosecentret
Midt i Lille Vildmose ligger
Lille Vildmosecentret. Køb
entré og få adgang til en
bred vifte af aktiviteter
og faciliteter. Børnene vil
elske naturlegepladsen og
den store elgtyr i udstillingen. Se smukke naturfilm,
flyv som ørnen og besøg naturværkstedet.
I centrets reception kan du få udleveret kort og få gode
råd til, hvordan du på bedste måde oplever mosen på
egen hånd. Du kan også tage med på en guidet tur.
Tørvetoget
Hop på det gamle Tørvetog
og kør med til den nye Birkesø.
Oplev søens rige fugleliv og
hør om mosens kulturhistorie
med bl.a. tørvegravning.
Det Vilde & Vildsvin
Var det en ulv der hylede? Ta’ på en spændende tur i
DET VILDE - et stort udendørs formidlingsområde, hvor
du kan blive klogere på Nordens Kæmper og komme
helt tæt på de store dyr. Hør naturens lyde og besøg
Dødens Tårn - måske ser du en ørn ved kadaverpladsen.

Havnen er også et samlingssted, hvor lystsejlere blander
sig med lokale fiskere og landkrabber, der gerne vil
snuse til den hyggelige havnestemning.
Foreningen Event Øster Hurup afholder årligt en række
spændende kulturelle aktiviteter, mens Lille Vildmose
byder på store og unikke naturoplevelser.
Denne folder skaber synergi mellem de mange kultur og naturaktiviteter langs hele Østkysten. Ta´ en folder
og inviter familie, naboer og venner med på tur.

Se alle aktivite

ter

www.lillevildm

ose.dk

www.oesterhurup.dk

Vildsvinenefodring: alle dage kl. 11.15, 13.15 og 15.15.
Se aktiviteter og togtider på www.lillevildmose.dk
Øster Hurup
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Ta’ med toget eller gå fra
centret og til pavillonen og
se den genskabte Birkesø

Kongstedlund

Birkesøpavillonen
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Hovedport/indgang til Mellemområdet
Boardwalk/trampesti

Kan
besøges
med entrébillet

Hegnsgrænse, reservat uden off. adgang
P-plads
Udsigtstårn/pavillon
Information

 Centertårnet

Fra 12,5 meters højde får
du overblik over centrets
mange faciliteter

Kan kun
besøges på
guidet tur

 Toftebakketårnet
Stig til tops og få udsigt
over Nordvesteuropas
største højmose

 Øster Hurup Tårnet
Oplev byen fra fugleperspektiv - se helt ned til
havnen og Kattegat
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Hegnsgrænse, Mellemområdet med off. adgang

Fredningsgrænse

Signaturforklaring:

 Høstemarktårnet

Kan
besøges
med entrébillet

Kig efter krondyrene i
skovbrynet, hvor skoven
møder højmosen

 Dødens Tårn
Måske er vildsvinene på
foderpladsen eller ørnene
på kadaverpladsen

 Tofte Sø Tårnet

Toftetårnet

Oplev den store skarvkoloni ved søbredden
- mon havørnen er på jagt?
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Udsigt over Enebærsletten - mon krondyrene er
fremme i skumringen?

Øster Hurup
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