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

In de omgeving van Tranås zijn er diverse mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Van een
aantal routes is een aparte kaart aanwezig. Deze zijn verkrijgbaar in de receptie. Er zijn echter veel
meer routes te fietsen, wandelingen te maken en bezienswaardigheden die een bezoek zeker waard
zijn. Heeft u zelf geen fiets? Huur een fiets in de receptie!
Hierbij een overzicht van onze ideeën:

Fietstochten:
-

Trollstenen route; 19 km. Kaart is verkrijgbaar in de receptie. Deze route begint bij het
treinstation van Tranås en leidt o.a. langs de Trollstenen (laatste stuk naar Trollstenen moet
gewandeld worden!) en het openluchtmuseum Hultet( zie bezienswaardigheden).

-

Gripenberg route; 29 km. Kaart is verkrijgbaar in de receptie. Deze route begint bij het
treinstation van Tranås en leidt o.a. langs het slot van Gripenberg en de Vallgåsastenen.

-

Naar Torpön eiland (het grootste eiland in het Sommenmeer) vanaf de camping: Voor
mensen die een langere fietstocht willen maken. (Vanaf de camping tot aan Torpön
Färjeläge (noordelijkste punt van het eiland); 33 km, het eerste deel is geel aangegeven op
bijgevoegde kaart. Route heeft pittige klimpunten, dus is alleen geschikt voor de geoefende
fietser. Wij adviseren om dezelfde weg terug te nemen (totaal 66 km). Het is ook mogelijk
over te varen en dan via Boxholm / weg 32 terug te fietsen. Let wel, hier moet gedeeltelijk op
een drukke weg gefietst worden!

-

Visingsö. Het eiland dat in het Vättern ligt. Het eiland is vrij vlak, dus er is prima te fietsen!
Gedeeltelijk bebost en gedeeltelijk open met kleine gehuchtjes. Advies: parkeer de auto in
Gränna en ga met de fiets de veerboot op. Goedkoper en bovendien geen wachttijden voor
de pont! Bij de pont is het betaald parkeren, maar in het centrum van Gränna is het overal
gratis parkeren. Heeft u geen fiets? Fietsen zijn te huur op het eiland, direct als u de pont
verlaat.

-

Götakanaal. Langs een groot deel van het kanaal ligt een fietspad. ”Cykeläventyr” in
Borensberg (NL gesproken) verhuurt fietsen, maar heeft bovendien mooie fietsroutes
beschikbaar. Een fantastische manier om het landschap van Östergötland en het Götakanaal
met haar vele indrukwekkende sluizen te gaan ontdekken!
Het Götakanaal ligt op ongeveer 1 uur rijden van de camping.

-

Illern natuurreservaat. Dit natuurreservaat ligt ten zuid oosten van Tranås en is vooral
geschikt voor mountainbikers. In het gebied liggen meerdere gemarkeerde routes. Volg vanaf
de camping de oranje route (eerste paal staat achter de receptie), net zolang tot u meerdere
kleuren van de andere routes tegenkomt. Dit is na +/- 6 km. Blijf NIET de oranje route volgen!
Deze gaat namelijk tot Gränna en is 65km!!

