Hätte Camping
Badvägen 2
573 93 Tranås
Tel. 0046 – (0)140-17482

I närheten av Tranås finns det många möjligheter att vandra och cykla. Det finns olika kartor att
hämta i receptionen. Det finns även många andra broschyrer om populära platser att besöka.
Har du ingen cykel? Hyr en i receptionen! Här finns en lista av vad vi rekommenderar.

Cykelturer:
-

Trollstensturen; 19 km. Det finns kartor att hämta I receptionen. Turen startar vid Tranås
station och går sedan vidare till t.ex Trollstenen (sista biten är en vandringsled) och
utomhusmuseet Hultet.

-

Gripenbergsturen; 29 km. Det finns kartor att hämta I receptionen. Turen startar vid Tranås
station och går vidare till t.ex Gripenbergs slott och Vallgåsastenen.

-

Till Torpön (den största ön I sjön Sommen). Från Hätte Camping är det 33 km till den
nordligaste punkten av ön; Torpöns Färjeläge. (Vi rekommenderar att ta samma väg tillbaka.
Men man kan även ta färjan och åka via Boxholm, men tänk på att det är en stor trafikerad
väg; 32)
Den här turen är rekommenderad för de som är vana att cykla långa sträckor. ( Gula spår på
kartan).

-

Visingsö, är en ö I sjön Vättern. Den här ön är väldigt platt så den är perfekt att cykla på! Det
finns delvis skog och delvis små kåkstäder.* Ett tips är att parkera bilen i Gränna och sedan ta
färjan över med din cykel, det är både billigare och du slipper att vänta! I hamnen måste du
betala en avgift för parkeringen, men inne i centrum är det fri parkering.
Har du ingen cykel? Det finns cyklar att hyra på Visingsö, rakt fram efter du har lämnat färjan.

-

Göta Kanal. Till en stor del av kanalen kan du hitta fina cykelleder. ”Cykeläventur” i
Borensberg hyr ut cyklar och erbjuder dessutom jätte fina cykelturer. Ett perfekt sätt att
upptäcka det vackra landskapet i Östergötland samt Götakanalen och dess imponerade
slussar. Från Campingen är det ca 1 timma bilfärd hit.

-

Illerns naturreservat. Det här naturreservatet är beläget sydöst om Tranås och det är särskilt
lämpligt för terrängcyklister. I det här området kommer du att hitta flera markerade leder.
Från campingen ska du följa den orangea leden (första markeringen hittar du bakom
receptionen) tills du ser fler färger till andra leder. Den turen blir ungefär 6 km. Men fortsätt
inte att följa den orangea leden, det går hela vägen till Gränna, alltså 65 km!

