
 
 
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 cykel (och/eller cykelhållare)  i receptionen! Här finns en lista av vad vi rekommenderar. 
 
 

 
- Almåsberget (1):  Från campingen kan du ta en promenad på 5 km. Följ Hättevägen söderut längs sjön. Vid 

huset med numret 61B svänger du höger  ** och följer grusgången upp. Sväng vänster vid T-korsningen. Följ 
vägen tills du kommer till en lite mer öppen plats. På din vänstra sida kommer du att hitta en liten väg, den tar 
dig upp till utkiksplatsen. Ta samma väg tillbaka, men nu går du istället rakt fram i T-korsningen. Följ vägen 
som smidigt går nedåt, tillslut kommer du att se baksidan av campingen igen. 
** Du kan, istället för att svänga höger, gå rakt längs sjön. Du kommer att nå ett hus / staket, men istället kan 
du ta grusgången längs huset och följa vägen.  
 

- Säteri runda – 6 km (2):  Gå ifrån campingområdet till rondellen och ta vägen tillbaka in mot Tranås. Efter 50 
meter, sväng vänster in på strandvägen. Följ vägen tills du kommer till en rondell. Ta vänster in på en smal 
väg. Följ den tills du ser ett stort, rött, magasin. Detta magasin tillhör Tranås säteri. Säteriet är den gula 
byggnaden på din högra sida. Sväng vänster efter det röda magasinet och gå till förbindelsen. 
(Nu: Alternativ / short cut): Sväng vänster och följ den vägen tills du kommer till Hättevägen). Följ vägen rakt 
fram tills du kommer till Hättevägen. Sväng vänster ut på Hättevägen tills du kommer tillbaka till 
campingområdet igen. Båda alternativen är passande för hundpromenader, eller helt enkelt för en fin tur i 
skogen.  

 
- Illerns naturreservat (3): Det här naturreservatet ligger beläget sydost om Tranås. Det finns kartor att hämta 

I receptionen. Här kommer du att hitta många markerade vandringsleder. Du kan till och med gå till Illern från 
campingen. Följ bara de orangea markeringarna (den första markeringen sitter bakom receptionen), tills du 
ser andra markeringar i olika färger. Den sträckan är ca 6 km. Men var försiktig, följ inte den orangea 
markeringen hela vägen, då kommer du till Gränna, som ligger 6,5 mil härifrån!  
Ett annat alternativ är att ta bilen till naturreservatet. Kör tillbaka till den stora vägen (131), sväng vänster till 
”Österbymo”, sedan svänger du vänster vid en skylt som det står ”Sandvik” på, parkera bilen där. Sedan 
korsar du vägen (131) och du kommer att gå rakt mot till Illerns naturreservat. 
 
Skrällshål (4): – Vattenfall. På gränsen mellan Jönköpings och Östergötlands län rinner Häradsbäcken, med 
dess vackra vattenfall.  
Kör tillbaka till väg 131 från campingen och sväng vänster mot Österbymo. Korsa länsgränsen och sväng 
vänster in på en grusväg, direkt efter den första skarpa kurvan (med en svart brevlåda). Följ grusvägen och 
håll till vänster tills du kommer fram till en öppen plats och en skylt som det står ”Skrällshål” på. Där kan du 
parkera bilen och sedan följa den markerade leden fram till vattenfallet.  

 
- Romanäs naturreservat (6): Från norra Tranås, runt 7km från Tranås centrum (10km från campingen) så 

kan du ta en fin promenad längs sjön Sommen. En karta på området finns tillgänglig i receptionen.  
 

- Trollstenen (7):  En kort men trevlig tur, särskilt för barn! Trollstenen är en stor sten som hålls upp av tre små 
stenar, men den ramlar inte av! Hur? Du kan läsa om den på informationsskyltarna (Sv/Eng/Tysk) längs 
vägen. Informationen hänvisas till både vuxna och barn. 
Vägbeskrivning till Trollstenen: Kör tillbaka till väg 131 och sväng höger mot centrum. Följ väg tills rondellen 
vid Lidl/Åteviks. Sväng höger (4 km till Trollstenen). Sväng höger vid skylt med text ”Mårdsmålens 
Handelsträdgård och Cafe Pelargonen 1” 
Fortsätt rakt fram förbi Handelsträdgården. Sväng höger (2,8 km från Lidl/Atteviks-rondellen). Här ser ni små 
skyltar mot Fösingstorp, Tenbäcken och Ållebäcken, följ deras riktning. Sväng höger (4 km från Lidl/Atteviks-
rondellen) in på grusväg och efter 100 m parkerar du bilen för att fortsätta till fots. Följ stigen och läs om 
trollen på skyltarna. Trollstenen finns till vänster upp mellan träden efter en promenad på 10-15 min.  
 

- Torpön: Torpön är den största ön i sjön Sommen, som har många vandringsleder.  
Här är några förslag: 
Röaberget (8): När du kör till ön från Ramfall via en liten bro kan du ta första parkeringsplatsen (efter ca 
500m). Parkera bilen där och gå sedan tillbaka en liten bit och du kan se vart vandringsleden börjar (orange 
markering). Vägen går högt upp längs vattnet, så du kommer att ha en fantastisk utsikt! Följ vägen tills du 
ansluter till asfaltsvägen, där kan du svänga höger och följa vägen tillbaka till parkeringen, men vi 
rekommenderar att du tar samma väg tillbaka (ca 7km fram och tillbaka). 

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

 

Vandringsleder: 



- Bodaberget (9): Följ den stora vägen på Torpön tills du ser en skylt som det står ”Bodaberget” på. Parkera 
bilen efter ca 200m på vänster sida av vägen, men tänk på att du alltid ska parkera bilen i körriktning! Gå 
tillbaka till skylten ”Bodaberget” och gå förbi staketet. Vandra sedan upp för Bodaberget där du kan njuta av 
en fantastisk utsikt över sjön Sommen! 

- Vandra och klättra/Vindskydd (10): Detta är en trevlig, men på många ställen en väldigt intensiv 
vandringsled! 
Följ den asfalterade vägen tills du kommer fram till en skylt som det står ”Vindskydd 3,5km” på. Sväng till 
höger och följ grusvägen tills du kommer fram till en annan skylt ”Vindskydd 1,3km”. Sväng då höger igen och 
följ vägen tills du kommer fram till en öppen plats där du kan parkera bilen (platsen ligger nära vattnet). Det är 
väldigt fint att grilla där och det är dessutom början på vandringsleden (ta vänster längs vattnet, följ de 
orangea prickarna). Under de första 800 meterna kommer du att få klättra en del (ibland med hjälp av rep som 
du kommer att hitta längs med vägen). Fortsätt vandra tills du kommer fram till en vändplats, där tar du 
vänster och följer grusvägen tills du kommer fram till en T-korsning, sväng vänster igen. * Halvvägs på leden 
kan du ta en liten väg upp till en utkikspunkt. Gå sedan tillbaka ner till grusvägen som du kom ifrån* 
Följ vägen till skylten ”Vindskydd 1,3km” och sväng vänster. Följ vägen tills du kommer fram till bilen igen. 
Totalt är vandringsleden 4km. 

- Torpöns färjeläge(12): Härifrån kan du ta en fin promenad längs sjön. Följ de orangea markeringarna 
sud/österut som börjar ca 150/200 mtr från restaurangen.  Följ de orangea markeringarna tills du kommer på 
en grusväg. Följ vägen ut, men följ INTE längre de orangea markeringen! Följ grusvägen rakt fram tills du 
kommer till den vanliga, stora vägen. Där svänger du höger. Följ vägen tills du kommer tillbaka vid 
restaurangen.  
 

- Seloberg – Ydre: I Ydre finns 2 magnifika raviner, 800 och 700 meter långa vid namn Skams gator. Det finns 
en vandringsled som tar besökaren på en strapatsrik promenad genom 400 meter av den största ravinen. 
Leden passerar stortjuven Selos grotta där han gömde sitt stöldgods, rester av ett gammalt stenbrott samt 
Ydre härads gamla avrättningsplats. Ett spännande äventyr för stora och små!!! 
Vägbeskrivning: ta väg 131 mot Österbymo och kör ca 22 km till Sund. Sväng ner mot Sunds by och sväng 
mot Norra Vi vid Sunds kyrka. Åk via Sunds-sjöarna. Kör uppför en liten bit och ta sedan 2:a till höger. Sedan 
är det ca 150 meter kvar till startpunkten och informationstavlan. 

 
- Gränna / Västanåleden : Rundslinga söder om Gränna, längs sjön Vättern och den vackra Röttle by. Om du 

vill ta en lång promenad kan det även kombineras med Tegnértornet. Leden är 15 km men kan förkortas till 6 
km. Mer information / kartan finns i receptionen. OBS: Du kommer att få klättra en del, ibland med hjälp av rep 
som du kommer att hitta längs med vägen (2 utmanande punkter!).  

 
- Eksjö - Skurugata: En vacker vandringsled (ca 2h) genom en imponerande bergskedja (följ den blåa leden). 

Trots mycket tuff klättring och utmanande terräng så är det en rolig utflykt för barn (rekommenderat över 8 år). 
Du kan kombinera din klättring med en resa till trästaden Eksjö.  

 
Cykelturer: 

- Illerns naturreservat (3): 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 vandringsleder, men även en 
mountainbike trail (7 km). Från campingen tar du Hättevägen tills du kommer fram till väg 131. Korsa väg 131 
vid rondellen och sväng till vänster vid T-korsningen. Följ vägen och sväng höger vid skylt ”SOL”. Följ vägen 
tills du kommer till SOL / Illern naturreservatet.  
 

- 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 Säby kyrkan och Gripenbergs slott. 
 

- Till Torpön (den största ön i sjön Sommen). Från Hätte Camping är det 33 km till Torpöns Färjeläge (12).  
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.  

 
- 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 byar. 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!  
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. STF Borgensberg (Glasbruket) 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. 



 
- Olika cykelleder 33 – 111 km i Ydre Kommun: Vänligen fråga i receptionen för mer information!  

 

- Hultet, ett utomhusmuseum (13): För alla som är intresserade av svensk historia, är Hultet verkligen värt att 
se. Museet ligger vackert beläget längs sjön Sommen. 
Öppet: 1 Juni-31 augusti, tisdag, torsdag, lördag 14,00. Endast guidade turer. 
 

- Östanåparken (14): Östanåparken ligger i hjärtat av Tranås, mittemot stadshuset där den omslingras av 
Svartån. Här finns möjlighet till skön tätortsnära vandring genom en rikedom av fågelliv, växter och djur. Det 
finns upplysta cykelvägar genom parken, mindre stigar, gott om bänkar att sitta ned på, varvade med 
svårgenomträngliga partier med våtmarker, blandskog och några höjder. I parken finns en nyanlagd 
frisbeegolfbana och ett nytt ute gym i naturmaterial. Längs med Svartåns strandkant kan man ta en promenad 
på nylagda spänger. Utmed dessa finns det trevliga sittplatser. Vid Stadshuset/Svartån hittar du också Tranås 
Wake Park. För öppettider: se deras Facebook hemsida. 
 

- Ekbergsparkens naturreservat (15): Ekbergsparken är ett lövskogsområde inne i Tranås Stad. 
Hembygdsgården omfattar ett stort antal byggnader hitflyttade från trankten kring Tranås och Sommen. Mitt i 
anläggningen ligger prästgården från Norra Vi, en salsbyggnad från 1700-talet. Därtill finns bland annat 
Ljungstugan (en mindre ryggåsstuga, troligen från tidigt 1700-tal), Hagströmska gården (en borgargård från 
den gamla Lövstad) samt Soldattorpet Blankhemmet.  I den norra delen av parken ligger Holavedens 
hembygdsgård med restaurang och vandrahem. Vägbeskrivning: Åk Storgatan söderut i Tranås. Ta av vid 
Ekliden så ser du snart Ekbergsparken till höger. Sväng höger upp mot Hembygdsgården där det fiins gott om 
parkeringsplatser. 
 

- Säby Kyrka (5): Kyrkan är en av de vackraste medeltidskyrkorna i länet, med anor från 1100-talet. Bland de 
bevarade altarprydnaderna räknas det förmämliga altarskåpet med en pietábild till kyrkans finaste sevärdhet. 
Predikstolens 14 skulpturer från 1600-talet hör till de mest intressanta arbetena i vårt land från den tiden. 
Kyrkan ligger 6 km söder om Tranås. Kyrkan är öppen dagtid, vardagar 1 juni – 31 aug kl. 7:00 – 16:30. 
 

- Torpön: Sjön Sommen är känd som en av Sveriges vackraste sjöar och har oändligt många öar. De säger att 
det finns 365 öar i sjön.. Alltså en ö för varje dag på året! Den största ön är Torpön och den är absolut värd att 
besöka. Det finns många vandrings och cykelleder men du kan även se och beundra Sveriges största Alm! 
(11) På den nordligaste delen av ön ligger färjeläget (12), där du hittar en trevlig restaurang, höghöjdsbana 
(mot avgift) och Naturum. På Naturum kommer du lära dig allt om djuren som lever i och runt om sjön 
Sommen (fri entré).  

 
- Kungabordet / Norra Vi: Norra Vi är beläget vid sjön Sommens sydligaste punkt. Året var 1953 och Sveriges 

nykrönta Kung Gustaf VI Adolf var på välkomst-turné genom hela landet. Till kungens ära lät man bygga ett 
picknickbord, så att han kunde äta sin lunch och samtidigt ha vacker utsikt över Sjön. Kör förbi den lilla 
hamnen och sväng vänster vid ”Kungabordet”. Följ vägen uppför backen och följ skyltarna. Njut, precis som 
kungen, av den vackra utsikten!  

 
- Boxholm II: Boxholm II är en av Sveriges äldsta ångbåt. Om du vill ha information om deras turer kan du 

komma till receptionen (juli- halva augusti).  
 

- Gränna:  Är en liten stad som ligger vid den stora sjön Vättern. Gränna är känt för sina polkagrisar och det 
finns många butiker där de visar dig hur polkagrisarna tillverkas. Men du kan även besöka utomhusmuseet 
Grännabergets friluftsmuseum som du hittar om du tar en lång trappa upp i närheten av Hotel Amalias hus. 
Där kan du information om svensk historia men du kan även njuta av utsikten över Vättern medan du tar en 
smörgås eller en glass! 

 
- Gränna: Söder om Gränna ligger Röttle by. Det är en sommaridyll med två anrika kvarnar, ett vattenfall och 

en småbåtshamn. Röttle by är ett lugnt och naturskönt område vid Röttleån som betytt så mycket för 
Grännabygden i många sekler. Två kvarnbyggnader, Rasmus kvarn och Jerusalemskvarn, finns kvar från 
byns storhetstid under 1600-talet. I Rasmus kvarn visas stenmalning av mjöl under sommaren.  

- Aneby – Stalpet: Det högsta vattenfallet i södra Sverige (20 mtr). Vid vattenfallet ligger Stalpets café, 
hantverk och minigolf. Här kan du fika i trädgården med utsikt över vattenfallet och handla lokalt hantverk. Ta 
väg 32 söderut mot Vetlanda, Aneby ligger ca 25 km från Tranås.  
 

- Eksjö: Denna trevliga trästad ligger 45km söder om Tranås och den är absolut värd att besöka! Du kan 
kombinera en resa till Eksjö med att besöka Skurugata vandringsled (se ”vandring och cykelleder”).   
 

Sevärdheter: 



- Eksjö – Skullaryd älgpark: ..ligger 1 mil norr om Eksjö, längs Väg 32. Var med om en intressant och 

spännande traktorsafari. I samband att de mata älgarna och hjortar har du tillfället att möta de underbara 

djuren på nära håll. Tider älgsafari: broschyren finns i receptionen. 

- Jönköping: En stor stad perfekt för den som gillar att shoppa (centrum + A6 köpcenter). Men Jönköping har 
mer att erbjuda: 
Huskvarna fabriksmuseum: Är ett museum fullt av historia där man kan följa en nästan 400 år lång 

utveckling för världens äldsta och mest mångsidiga industriföretag. De började med att tillverka vapen till den 

svenska krigsmarken och senare på 1870-talet började de tillverka fler civila produkter som spisar, 

symaskiner och kaminer, följt av cyklar, mopeder och motorsågar. 

Tändsticksmuseet: Det är världens enda tändsticksmuseum, det ligger vid Vätterns södra strand i en vacker 

träbyggnad från 1848 och det var från början stadens första tändsticksfabrik. I museet möter du både 

människor och maskiner som byggde upp tändsticksindustrin och utvecklade det till ett världsföretag. Här 

finner du en tändsticksarbetarebostad, en spännande film och tusentals askar och etiketter. I museibutiken 

kan du botanisera bland askar, etiketter och mycket mer. 

- Linköping: Är den stora staden som är perfekt för de som gillar att shoppa. Men Linköping har mer än så att 
erbjuda! 
Gamla stan: Den gamla delen av Linköping där det finns många gamla svenska hus och butiker. 
Flygvapenmuseum (Saab): Ett flygplansmuseum där du kan se många gamla flygplan av olika modeller. 
Men du kan även se ett gammalt vrak av ett militärflygplan som blev nedskjutet över Östersjön av de ryska 
soldaterna 1952, väldigt imponerande!  I flyglabbet kommer du att hitta många roliga spel, t.ex. flygsimulator. 
Det är roligt för både stora och små! Fri entré! 

 
- Göta kanal: Motala/ Borensberg/ Berg. Efter ungefär en timmes körning kommer du att vara framme vid 

imponerande Göta Kanal med hennes kända slussar. Det finns möjlighet att boka båtturer i kanalen.  
 

- Vadstena: En trevlig liten stad som ligger beläget vid Vättern. Här hittar du ett vackert slott, kullerstensgator 
med små mysiga butiker och heliga Birgittas klosterområde.  
 
 
Strövtåg vid Vättern (Mellan Gränna och Vadstena): 

- Hästholmen: erbjuder idyllisk hamnmiljö, en bra plats att uppleva Vättern på. 
- Alvästra klosterruin: Här finns flera medeltida lämningar med anknytning till kungadynastin Sverkerätten. 

Klostert spelade en mycket viktig roll i det framväxande Sverige och var verksamt i över 400 år. 
- Omberg: Ett vackert naturreservat längs Vättern med fina vandringsleder och en fantastisk utsikt över sjön. 
- Tåkern: Ett fågelreservat med ett besökscenter och naturum.  
- Rökstenen: En av de bästa bevarade runstenarna. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


