
Den gamle Købstad
Grøn sti - 2,5 km
På turen gennem købstaden Ebeltoft kommer du 
forbi en række smukke bygninger. Ebeltoft blev 
købstad i 1301, og de ældste bevarede huse er 
fra første halvdel af 1600-tallet. Ebeltoft er bl.a. 
kendetegnet ved en række store købmandsgårde 
fra byens storhedstid i 17– og 1800 tallet. 
På turen kommer du bl.a. forbi:
1. Farvergården
Gården er det eneste bevarede købstadsfarveri i Nordeuropa og er 
et af Ebeltofts mest særprægede og velbevarede gårdmiljøer. 

2. Det gamle Rådhus
Det gamle Rådhus blev bygget i 1789 og var i brug indtil 1840.
Fra 1840 og frem til restaureringen i 1906-09 fungerede 
Det Gamle Rådhus som privatbolig. 

3. Ebeltoft Kirke
Den sengotiske Ebeltoft Kirke er opført over en ældre og mindre 
kirke fra ca. 1100. Den nuværende kirke, der omtales fra 1458, 
blev udvidet omkring 1500. Kirken er senest blevet renoveret i 
efteråret 2015

4. Søren B. Lundbergs Maltfabrik
Købmand Søren Buchtrup Lundberg åbnede sin forretning i 1857, 
da han lejede nogle lokaler i sin læremester P.J. Ørtings køb-
mandsgård på Adelgade i Ebeltoft. 

Ny Malt
Syddjurs Kommune og Fonden Den ny Maltfabrik, har i partner-
skab besluttet at igangsætte en gennemgribende istandsættelse, 
for at skabe en udviklingsplatform for kultur- og foreningsliv, kunst, 
erhverv og turisme og et bibliotek, museum og arkiv i direkte 
tilknytning hertil.

5. Fåborgs Gård. 
Ebeltofts største købmandsgård, opført i 1700-tallet i 2 etager 
med svalegang. Gården husede helt frem til 1950’erne bl.a. 
brændevinsbrænderi.

Langs kysten
Rød sti - 7,9 km
Ad Kystruten kommer 

af Ebeltoft Vig til Ahl, som er at betragte som 
”Feddet” i Ebeltoft. Der er en større plantage og 
en gammel sommerhusbebyggelse i området. Ahl 
huser desuden 3  feriekolonier for skolebørn fra 
København, Aarhus og Silkeborg anlagt i starten 
af forrige århundrede.
1. Ebeltoft Strandeng 
Ebeltoft Strandeng ser fattig ud, men er fuld af liv. Året rundt, men 

viber, lærker, rødben, strandskade, gæs, svaner og ænder. 
I maj-juni blomstrer både majgøgeurt og engelskgræs i rosa-
violette farver. Selv under jorden er der liv – de store græstuer er 
ældgamle tuer af gul engmyre, der holder særlige bladlus som 
malkekøer på græsrødderne.

2. Ebeltofts eget vadehav
Den nordvendte strand er meget lavvandet. Ved ebbe kan man gå 
tørskoet ud på ”vaden” sammen med gravand, måger og vadefugle 
som vibe, regnspove, strandskade, ryler og stor præstekrave. Her 
er masser af liv - banker af blåmusling, strandsnegl, ekskrement-

3. Skanse fra Englandskrigene 1801 - 1814

”redoute”. Det er en af Djurslands mange små kyst-kanonstillinger 

Skansen, ved Havmøllen, Randers Fjord og Stavns Fjord på Sam-

man mange kystbefæstninger til forsvaret, og i en træfning havde 
en fast landkanon samme værdi som 20 skibskanoner. 
Ahl-stillingen blev næppe nogensinde bevæbnet og bemandet. 
men kanoner ved både Ahl og Ebeltoft kunne sætte angribende 
skibe i vigen under krydsild.

4. “Meditationen”
Her på spidsen af Ahl Hage er der et fredfyldt udsigtspunkt, hvor 
man kan sidde en stund og nyde udsigten og det myldrende fugle-
liv i området. Drej af ud mod vandet og gå de få meter ind mellem 
træerne. De særlige betonbænke indbyder til en stund med stilhed 
eller meditation.

5. Træningsplateau
Til højre for stien ligger et rundt træningsplateau. Plateauet er 
udformet som et stort cirkelslag rundt om et træ, og med mange 
funktionsmuligheder indbygget. Man vil kunne bruge det til styrke-
træning, strækøvelser, spiseplads, mødested, historiefortællinger, 
klatreøvelser og meget andet.

Rundt om Ebeltoft
Sort sti - 13 km
På den sorte rute kommer du rundt om hele Ebel-

-
råder og du vil komme forbi nogle af de bedste 
udsigter i byen.
1. Tolløkkeskoven og Kvindeegen 
Tolløkke skoven er Ebeltoft eneste bevarede gamle skov. I skoven 

man også Kvindeegen, rejst i 1915 i anledning af indførelsen af 
kvindernes stemmeret.

2. Ebeltoft Skovpavillon 
Ebeltoft Skovpavillon er et tidligere meget populært Taktørsted, 
med beværtning og dans. I midten af 80’erne overtog motorcykelk-
lubben MC Humle stedet, der nu danner ramme om klubbens 
mange aktiviteter. Info: www.humlemc.dk

3. Ebeltoft Mountainbikebane
I Sdr. Plantage, der ligger i området mellem Ebeltoft og Øer Mari-
time Ferieby, har Syddjurs Kommune, i samarbejde med lokale 
MTB klubber, anlagt en 13 km lang mountainbikebane.
 Banen er indrettet, så man kan få glæde af den både som øvet 
rytter og som begynder. Mange steder kan man vælge mellem 
svære eller nemmere passager, og man kan naturligvis også 
vælge en kortere rute. 
4. Bjørnkær-Egedal skov. Tabt og genskabt
I Middelalderen var det gode tømmer fra de kongelige Ebeltoft-
skove højt værdsatte af de danske konger. Den udbredte og 
brændekrævende saltsydning tærede også voldsomt på skovene, 

-
dreder var de bakkede områder omkring byen overalt åbent ager- 
og græsningsland. Mellem 1940-45, blev skoven genrejst som en 

er en festplads, sjældent brugt i dag. 
5. Skelhøje
Fra Skelhøje er der storslåede udsigter hele vejen rundt. Mod 
vest udsigt ud over Ebeltoft tage til Mols Bjerge med Tre Høje, 
Dragsmur og helt til Søsterhøj på Jyllands fastland. Mod syd kan 
ses Samsø og Tunø, og vender man sig mod øst kan man øjne 
øen Hjelm i Kattegat.

6. Ebeltoft Golf Club
Ebeltoft Golf Club fylder 50 år i 2016 og er den 18. golfklub i 
Danmark ud af i alt 185 klubber i dag og en af landets smukkest 
beliggende. Klubben har ca. 400 medlemmer. Se mere om Ebeltoft 
Golf Club på hjemmesiden www.ebeltoft-golfclub.dk

7. Æbleplantagen
Hvert år i efterårsferien afholdes Ebelfestival i Ebeltoft med mere 
end 40.000 besøgende. En fast tradition har været hvert år at 
plante en æblelund et sted i og omkring byen. Dette er den første 
af æblelundene plantet i 2004. Info: www.ebelfestival.dk

Foreningsruten
Blå sti - 5,6 km
På foreningsruten kommer du forbi nogle af de 
steder, hvor nogle af Ebeltofts mange foreninger 
holder til.
1. Fiskerihavnens Maritime Foreningshus
Samlingssted for Foreningen Ålekvasen Rigmor,  Foreningen 
Havhaver i Syddjurs, Paketbåden Skødshoved og Ebeltoft Amatør- 

www.havhaven-ebeltoft.dk  www.veteranskibet.dk   

2. Ebeltoft Ro- og Kajakklub
Flere oplysninger på www.roiebeltoft.dk

3. Sejlklubben Ebeltoft Vig
 Læs mere på www.sejlklubben-ev.dk 

4. Vikingerne - Ebeltoft vinterbadere
Ebeltoft Vinterbadere, “Vikingerne” har deres klubhus ved Skude-
havnens sydlige mole.www.vikingerne-ebeltoft.dk 

5. Tennisklub
Ebeltoft Tennisklub (ETK) blev stiftet  den 1. maj 1922 af otte Ebel-
toftborgere, men ifølge historien går Ebeltoft Lawn Tennis Club’s 

medlemmer i alderen 6-80 år.
Yderligere oplysninger på: www.ebeltofttennisklub.dk

6. Ebeltoft Idrætscenter - EBIC
EBIC er rammen for Ebeltoft Idrætsforenings afdelinger i badmin-
ton, billard, bordtennis, fodbold, gymnastik, håndbold, skytteforen-
ing, svømning og indendørs tennis. Fitness World har en afdeling i 
forbindelse med centret. Yderligere oplysninger på www.ebic.dk

7. Aktivitetshuset - Kulturministeriet- Petanque
Aktivitetshuset danner rammen for en række foreningers møder og 
aktiviteter. Ovenfor ligger det lokale kulturhus ”Kulturministeriet”, 
som danner rammen om ca. 200 årlige arrangementer inden for 
alt fra børnekultur til avancerede jazzkoncerter. Her har Ebeltoft 
Petanque også sine baner. 
Yderligere oplysninger på: www.ebeltoftkulturhus.dk

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner 

Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Fri-
luftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres 

 kløversti.dk endomondo.com og
   endomondos mobil app, 

der kan hentes gratis i 
App Store og på Android  
Market.

Kløverstierne i Ebeltoft er etableret 
på initiativ af Ebeltoft Distriktsråd i 
samarbejde med Syddjurs Kommune 
og Nationalpark Mols Bjerge.

i Ebeltoft

Velkommen på Kløverstierne, som er for 
dig, der vil ud i det fri og kombinere oplev-
elser og frisk luft med motion. Vælg den 
rute, der passer dig i forhold til længde 
eller seværdigheder. Vælg mellem den 
grønne rute på 2½ km, den blå på 5,6, 
den røde på 7,9 eller den sorte på 13 km. 
Her i folderen kan du lade dig inspirere til 
valg af rute og bruge den som en guide 
undervejs.

Distriktsråd
E b e l t o f  t
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