
 
 
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 (incl. evt 
een fietsendrager voor de auto) in de receptie! Hierbij een overzicht van onze ideeën: 

 
Wandelingen: 

- Älmåsberget (1). Vanaf de camping kunt u een wandeling maken van 5 km.  Vanaf de camping vervolgt u de 
Hättevägen langs het water in Zuidelijke richting. Bij huisnummer 61B slaat u rechtsaf ** het gravelpad op 
naar boven. Loop door tot aan de T-splitsing en sla daar links af. Vervolg het pad tot u op een open, wat 
breder stuk komt. Daar gaat u links een geitenpad op, verder naar boven naar het uitzichtpunt.  Ga terug naar 
waar u vandaan kwam, maar ga nu rechtdoor bij de hiervoor genoemde T-splitsing. Vervolg het pad dat 
langzaam naar beneden loopt. U komt dan aan de achterkant van de camping weer uit.  ** U kunt ipv rechtsaf 
slaan ook rechtdoor, langs het meer blijven lopen. U loopt dan tegen een hek aan, maar kunt rechts, via het 
gravelpad uw weg vervolgen. Vanaf de camping langs het meer tot het eind en weer terug is ca 6 km. 
 

- Rondje "Säteri" (2) – 6 km:  De säteri is eigenlijk een groot landhuis of boerderij, waar vroeger (en soms nog 
steeds) mensen woonden die heel veel land in hun bezit hadden.  Ook hier in Tranås heeft de Säteri nog 
steeds veel stukken land in haar bezit. Loop vanaf de camping terug naar de rotonde en neem de weg terug 
naar het dorp. Sla na ca 50mtr rechtsaf, de Strandvägen op. Vervolg deze weg tot aan het eind, waar een 
soort keerlus is. Ga hier linksaf het tractorpad op. Vervolg dit paadje tot je aan de linkerhand een grote rode 
schuur krijgt. Deze schuur hoort bij de Säteri: de Säteri is het gele landhuis aan uw rechterhand. Sla achter de 
schuur linksaf en loop tot aan het kruispunt. (Nu: optie/shortcut: Sla linksaf en blijf het pad net zolang volgen 
tot u op de Hättevägen uitkomt).  U kunt rechtdoor de weg helemaal uitlopen (dit is een kaarsrechte weg en 
eigenlijk de oprijlaan van de Säteri). Deze weg komt dan uit aan het begin van de Hättevägen. Sla hier linksaf 
en loop de Hättevägen helemaal af tot aan de camping. Een prima rondje met de hond of om nog even een 
luchtje te scheppen in het bos! 
 

- Illern natuur reservaat (3). Dit reservaat ligt ten zuidoosten van Tranås. Hier zijn diverse uitgestippelde 
wandelingen te doen. Een kaart is verkrijgbaar in de receptie.  Vanaf de camping kunt u ook naar het Illern 
toelopen. Volg vanaf de camping de oranje route (eerste paal staat achter de receptie), net zolang tot u de 
andere gemarkeerde routes tegenkomt. Dit is na +/- 6 km. Blijf NIET de oranje route volgen! Deze gaat 
namelijk tot Gränna en is 65km!! Alternatief: rijdt met de auto naar het Illern: Rijdt terug naar de hoofdweg 
(131), sla links af richting Österbymo. Sla links af bij het bord ”Sandvik”. Parkeer daar direct uw auto. Steek de 
weg (131) over en u loopt zo het Illern in. 
 

- Skrällshål (4) – Waterval. Op de länsgrens tussen Jönköping en Östergötland stroomt het riviertje 
”Häradsbäcken”, waar u bij Skrällshål naar een mooie waterval kunt wandelen. Rijdt vanaf de camping terug 
naar de 131. Sla links af richting Österbymo. Rijdt voorbij de länsgrens  en sla direct na de scherpe bocht 
linksaf (ter hoogte van een zwarte brievenbus) het gravelpad op. Volg dit gravelpad, houdt steeds links aan, 
tot aan een kleine open plek met het bordje ” Skrällshål”. Dit is 500 meter na het huis. Parkeer de auto en volg 
de gemarkeerde wandelroute tot aan de waterval. 
 

- Romanäs natuurreservaat (6): Ten noorden van Tranås, ca 7 km vanaf Tranås centrum (ca 10 km vanaf de 
camping), kunt u heerlijk wandelen langs het Sommenmeer. Een kaart van Romanäs natuurreservaat is 
verkrijgbaar in de receptie. Aanrader!!! 
 

- Trollstenen (7): oftewel... De Trollensteen. Een korte, maar leuke wandeling om met kinderen te doen!! De 
Trollensteen is een grote steen die op 3 kleine steentjes ligt, maar daar niet afvalt! Hoe dit kan? Dit leest u op 
de informatieborden (Zw/Eng/Dui) die langs de wandelroute staan. Deze borden geven informatie aan zowel 
volwassenen als kinderen. 
Tip: neem een kleinigheidje mee,  (zakje snoep, klein cadeautje o.i.d.) Waarom? Lees daarvoor zèlf ook goed 
de informatie voor de kinderen van de ”Trollenborden”!!! 
Wegbeschrijving naar de Trollensteen:  Rijdt terug naar weg 131 en sla rechts af, terug naar Tranås Centrum. 
Blijf de weg (131) volgen tot aan de rotonde bij de Lidl. Hier slaat u rechtsaf. Vervolg de weg en sla rechts af 
bij het bord ”Mårdsmålens Handelsträdgård och Café Pelargonen 1 ”. Vervolg de weg en houdt de borden 
naar Fösingstorp, Tenbäcken en Ålebäcken aan. Sla na ongeveer  1km rechts af het gravelpad in en na 100 
meter kunt u uw auto parkeren om vervolgens te voet verder te gaan.  De wandeling zelf is 10 – 15 minuten.  
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- Eiland Torpön. Op dit eiland zijn diverse wandelingen te maken. Een paar tips: 
Röaberget (8): Als u vanuit Ramfall via een bruggetje het eiland oprijdt, neemt u na +/- 500 meter eerste de 
parkeerplaats. Parkeer hier uw auto en loop een klein stukje terug. Daar begint aan de rechterkant het 
wandelpad (oranje aangegeven). Het pad loopt vrij hoog langs de rand van het eiland, waardoor u regelmatig 
een mooi uitzicht over het meer heeft. U kunt het pad net zolang volgen tot u de geasfalteerde weg bereikt. U 
kunt hier rechts af slaan en de asfaltweg terug nemen, maar wij adviseren u hetzelfde pad terug te nemen. 
(Heen en terug +/- 7 km) 
Bodaberget(9): Vervolg op het Torpön eiland de geasfalteerde weg totdat u het bord Bodaberget ziet. 
Parkeer de auto +/- 200 meter verderop, links van de weg. Houdt er rekening mee dat u altijd in de rijrichting 
parkeert!!!  Ga bij het bord Bodaberget door het hek  en loop tot aan Bodaberget waar u kunt genieten van het 
uitzicht over het Sommen meer. 
Klimwandeling/Vindskyd (10): Dit is een mooie en leuke, maar op een paar punten intensieve wandeling! 
Volg de geasfalteerde weg tot het bord Utsikt 3,5 km. Sla hier rechts af het gravelpad op. Bij het bord 
”Vindskyd 1,3 km” slaat u rechtsaf. Doorrijden tot aan de open parkeerplek bij het meer. Erg leuke grillplaats 
en het begin van de wandeling (links langs het water, volg de oranje stippen). De eerste 800 meter moet u 
flink klimmen (soms zelfs met behulp van de daar aanwezige touwen!). Vervolg de route tot aan de keerlus. 
Hier slaat u links af de weg op. Weg uitlopen tot de T-splitsing. Sla links af. * Halverwege deze weg kunt u 
eventueel nog rechts omhoog een kijkje nemen op het ”utsiktpunkt”. Loop daarna weer terug naar het 
gravelpad * Vervolg deze weg tot het bord Vindskydd 1,3 km. Sla hier weer links af. Loop de weg helemaal uit 
totdat u bij de auto bent. Totale wandeling +/- 4 km. 
Torpöns färjeläge (12): Vanaf hier kunt u een mooie wandeling langs het meer maken. Volg de oranje 
markeringen die ca 150/200 meter ten zuiden van het restaurant beginnen. Volg deze route totdat u uitkomt 
op een gravelpad. Volg dit gravelpad uit, maar volg NIET langer de oranje route! Sla aan het eind van het 
gravelpad rechtsaf de grote weg op en volg deze tot u terug bent bij het restaurant.  
 

- Seloberg – Ydre: In Ydre liggen 2 schitterende ravijnen van 800 en 700 meter lang, genoemd Skams gator. 
U kunt via een wandeling 400 meter door de grootste ravijn maken. De wandeling komt ook langs de grot van 
“dief Selos”, die hier al zijn gestolen goederen bewaarde. Tevens passeert u een steengroeve en een oude 
excecutieplaats.  Een spannende wandeling voor jong en oud! 
Wegbeschrijving: neem weg 131 richting Österbymo en rijdt ca 22 tot Sund. Sla af (naar beneden) richting 
Sund en daarna, bij de kerk, richting Norra Vi. Rijd tussen de meren door (rijd nog een stukje door),  en neem 
daarna de 2e afslag rechts. Na ca 150 meter komt u aan bij het informatiebord / start van de wandeling. 
 

- Gränna: Västanå wandeling: Mooie wandeling langs het Vättern meer, het pittoreske Röttle by en… voor de 
lange wandelaars tot aan de Tegnértoren. De wandeling is 15 km maar kan ingekort worden tot ca 6 km. 
Meer informatie / kaart is verkrijgbaar in de receptie. Let op: 2 heftige stukjes met touwen langs een afgrond! 
 

- Eksjö – Skurugatakloof: Mooie wandeling van +/- 2 uur door een  indrukwekkende kloof (volg de blauwe 
route). Ondanks een aantal behoorlijke klim en klauterstukken, erg leuk te doen met kinderen (advies vanaf 
+/- 8 jaar)!   Deze wandeling is goed te combineren met een bezoek aan het houten dorp Eksjö. Adviesroute: 
rijd terug naar weg 131 en sla links af richting Österbymo. In Hestra slaat u rechtsaf richting Eksjö. Rijd door 
tot de weg 134 en sla rechtsaf richting Eksjö. De Skurugata wordt langs deze weg aangegeven. 

 
Fietstochten: 

- Illern natuurreservaat (3): Dit natuurreservaat ligt ten zuid oosten van Tranås en is vooral geschikt voor 
mountainbikers. In het gebied liggen meerdere gemarkeerde wandelroutes, maar ook een gemarkeerde 
mountainbikeroute (7 km). Neem vanaf de camping de Hätteväg terug naar weg 131. Ga bij de rotonde 
rechtdoor. Sla bij de T-splitsing links af en vervolg deze weg totdat u links af kunt slaan bij het bord SOL. 
Vervolg deze weg tot u bij SOL / Illern naturreservaat uitkomt.  

 
- Trollstenen route; 19 km: Kaart is verkrijgbaar in de receptie. Rijd naar de Lidl en sla bij de rotonde rechtsaf. 

De route leidt o.a. langs de Trollensteen. (laatste stuk naar de Trollensteen 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 (12) is 33 km. 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! 
“Sommenrunt”: Helemaal om het Sommenmeer heen: 120 km. 

 



- 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! Fietsen zijn te huur op het eiland, 
direct als u de pont verlaat.  
 

- Götakanaal: Langs een groot deel van het kanaal ligt een fietspad.  ”STF Borensberg” (Glasbruket) in 
Borensberg 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. 

 
- Tochten van 33 – 111 km in de gemeente Ydre: vraag ernaar in de receptie! 

  
 
  
Hultet openlucht museum(13):  Voor een ieder die een klein beetje Zweedse historie wil snuiven is een 
bezoek aan Hultet, dat prachtig aan het Sommenmeer ligt, zeker de moeite waard.  
Open: 1 juni – 31 augustus, di/do/za 14:00 uur; +/- 2 uur durende rondtour. 
 

- Östanåparken (14): Het Östanåpark ligt in het hart van Tranås, tegenover het stadhuis, waar de rivier de 
Svartån door Tranås slingert. Hier kunt u heerlijk wandelen en fietsen en genieten van de natuur! Er zijn 
fietspaden, wandelpaden en bankjes. Er is een frisbee baan en een outdoor gym/trainingsbaan. Langs de 
rivier kunt u een mooie wandeling maken over houten vlonders. Bij het stadhuis/Svartån rivier vindt u Tranås 
Wake park. Voor openingstijden raadpleeg hun Facebook pagina. 
  

- Ekbergsparkens natuurreservaat (15): Het Ekbergspark is een loofbomenpark in Tranås.  In 
“Hembygdsgården” vind u een aantal gebouwen uit de 17e eeuw die vanuit Tranås en Sommen hierheen 
verplaatst zijn. In het noorden van het park ligt “Holavedens hembygdsgård” met een restaurant en 
jeugdherberg. Wegbeschrijving: Rijd over de Storgatan naar het zuiden en neem de afslag “Ekliden”. Al gauw 
ziet u het Ekbergspark aan uw rechterhand. Rijdt door tot aan de Hembygdsgården waar u voldoende 
parkeergelegenheid vindt. 
 

- Säby Kyrka (5):  Deze kerk is een van de mooiste Middeleeuwse kerken van de Provincie ( 11e eeuw). Zeker 
een bezoek waard!!! De kerk ligt 6 km ten zuiden van Tranås.  
Geopend: 1/6 – 31/8, maandag – vrijdag 7:00 – 16:30 uur.   
 

- Eiland Torpön: Het Sommenmeer wordt gezien als één van de mooiste meren van Zweden en telt talloze 
eilandjes. Men zegt dat het meer 365 eilandjes heeft, voor iedere dag van het jaar 1! Het grootste eiland, 
Torpön, is zeker de moeite van een bezoek waard! Je kunt hier fietsen en er zijn meerdere wandelingen te 
maken. Ook is op dit eiland de grootste Olm van Zweden te bewonderen (11). Aan de noordkant van het 
eiland is een gezellig restaurant, een klimbos (tegen betaling) en het Naturum (12). In het Naturum leert u van 
alles over de dieren die in en rond het Sommenmeer leven. Gratis entree.  

 
- Kungabordet / Norra Vi:  

Het plaatsje Norra Vi licht aan het zuiderlijkste puntje van het Sommenmeer. De toenmalige koning Gustaf VI 
Adolf deed in 1953 een welkomsttoer door het hele land nadat hij koning was geworden van Zweden. 
Speciaal voor hem werd er een picknicktafel voor hem gebouwd, zodat hij, terwijl hij zijn lunch nuttigde, kon 
genieten van een schitterend uitzicht over het Sommenmeer. Rijdt voorbij het haventje en sla links af richting 
Kungabordet. Vervolg de weg omhoog de berg op en volg de bordjes.   
Geniet, net als hij destijds, van een schitterend uitzicht!!!! 
 

- Boxholm II: Dit is één van de oudste op hout gestookte stoomschepen van Zweden. Informatie over tijden en 
diverse touren zijn verkrijgbaar in de receptie. (Juli – half aug.)  

 
- Gränna: Dit dorp, gelegen aan het Vättern, is vooral bekend om haar rood/wit gekleurde zuurstokken, de 

”polkagris”. Hier kunt u in diverse winkeltjes zien hoe dit snoep gemaakt wordt. Maar in Gränna vindt u 
bijvoorbeeld ook het ”Grännaberget friluftsmuseum”, dat u bereikt via een lange, steile trap omhoog, ter 
hoogte van ”Hotel Amalias Hus”.  Naast het bewonderen van wat Zweedse historie kunt u hier tevens een 
broodje of ijsje eten of een bakje koffie drinken, genietend van het mooie uitzicht over het Vättern! 
 

- Gränna: Ten zuiden van Gränna ligt Röttle By, een pittoresk plaatsje met 2 molens uit de 16e eeuw, een 
waterval en een klein haventje. Eén van de molens (Rasmus kvarn, steenmolen waar meel gemalen wordt) is 
’s zomers in werking te zien.  
 

- Aneby – Stalpet: De hoogste waterval van Zuid Zweden (20 meter). Bij de waterval ligt Stalpets Café, een 
winkeltje met handgemaakte produkten. Geniet van het uitzicht op de waterval tijdens een heerlijke 

Bezienswaardigheden 



“Fika”Koffie met iets lekkers)! 
 

- Eksjö: Dit gezellige, typisch Zweeds houten dorp, +/- 45 km ten zuiden van Tranås, is zeker een bezoek 
waard! Een bezoek aan dit dorp is ook goed te combineren met de wandeling in de Skurugatakloof (zie 
wandelingen).  

- Eksjö - Skullaryd älgpark: Elandenpark, ca 30 minuten rijden vanaf de camping. 10 km ten noorden van 
Eksjö.(zie broschure) 
 

- Jönköping: Deze stad is een prima stad voor mensen die een dagje willen winkelen (centrum + A6 center).  
Husqvarna museum: Een museum vol historie waar men een bijna 400 jaar lange ontwikkeling kan volgen 

van ’s werelds oudste en meest veelzijdige industrie. Men begon met het maken van wapens voor het 

Zweedse leger en later, vanaf 1870 werd de produktie uitgebreid met kookfornuizen, naaimachines, kachels, 

brommers etc etc. Zeker voor de wat ouderen onder ons, een bron van herkenning! 

Lucifer museum: Het enige lucifermuseum ter wereld ligt bij aan de zuidpunt van het Vätternmeer in 

Jönköping. Het is een mooi gebouw uit 1848 en het was de eerste luciferfabriek. In het museum maakt u 

kennis met zowel de mensen als de machines die de luciferindustrie verder ontwikkelden tot een 

wereldbedrijf.  
 

Linköping Deze stad is een prima stad voor mensen die een dagje willen winkelen. Maar Linköping heeft 

meer!  

Gamla Stan: Oud gedeelte met nog typische oude Zweedse huizen en winkeltjes. 

Flygvapenmuseum (Saab): vliegtuigmuseum waar veel oude vliegtuigen te bewonderen  zijn, maar ook een 

oud wrak van een in 1952 door de Russen neergeschoten  Zweeds militair vliegtuig boven de Oostzee.  Zeer 

indrukwekkend! In het “Flygglabb” zijn ook diverse leuke spelattributen, zoals bv een vliegtuigsimulator. Leuk 

voor jong en oud!!  Gratis entree.  

 
- Göta kanaal: Motala / Borensberg / Berg. Op ongeveer een uur rijden van Tranås ligt het indrukwekkende 

Götakanaal met haar vele sluizen. Tevens zijn er leuke boottochten te boeken!  
 

- Vadstena: Gezellig dorp aan het Vätternmeer. Hier vindt u een mooi slot, straten met ”kinderhoofdjes” , leuke 
boetiekjes en het klooster van de Heilige Brigitta. Goed te combineren met Tåkern/Omberg/Rökstenen. 
Strövtåg, oftewel ontdekkingsroute bij het Vätternmeer (tussen Gränna och Vadstena): 

- Hästholmen: Gezellig plaatsje aan het Vätternmeer. 
- Alvästra kloosterruïne: Hier vindt u Middeleeuwse restanten. Het klooster speelde een erg belangrijke rol in 

het bloeiende Zweden en was meer dan 400 jaar in bedrijf.  
- Omberg: Een mooi natuurreservaat bij het Vättern met mooie wandelpaden en een fantastisch uitzicht over 

het meer. 
- Tåkern: Een vogelreservaat met een bezoekerscentrum en het Naturum. 
- Rökstenen:  Eén van de best bewaarde runestenen. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


