Sverigeleden

Mer information finner ni på följande:
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Halmstads Turistbyrå

Köpmansgatan 20, 302 42 Halmstad
filial: Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 Halmstad
Tel: +46 (0)35 - 12 02 00
info@tourist.halmstad.se www. destinationhalmstad.se
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Varbergs Turistbyrå

Brunnsparken, 432 24 Varberg
Tel: +46 (0)340-868 00
turist@varberg.se 		
www.varberg.se
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Laholms Turistbyrå

Teckningsmuseet, Hästtorget, 312 30 Laholm
Tel: +46 (0)430-15450
turist@laholm.se 		
www.laholm.se/turist
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Kungsbacka Turistbyrå

Storgatan 15, 434 30 Kungsbacka
Tel: +46 (0))300 834595
tourist@kungsbacka.se
www.vastsverige.com/kungsbacka

Tranemo Turistbyrå

Storgatan 19, 514 33 Tranemo
Tel +46 (0)325-57 60 30
turistbyra@tranemo.se
www.vastsverige.com/tranemo
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Gislaveds Turistbyrå

Stortorget 2, 332 80 Gislaved, Sweden
Tel: +46 (0)371 815 41
turism@gislaved.se
www.gislaved.se/turism

SvenljungaTuristbyrå

Kinnagatan 2, 512 80 Svenljunga, Sweden
Tel: +46 (0)325-181 50
turistbyra@svenljunga.se www.svenljunga.se/turism
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Holgersgatan 11, 311 34 Falkenberg, Sweden
Tel: +46 (0)346 88 61 00
turinfo@falkenberg.se
www.visitfalkenberg.se

Särö - en tätort i Kungsbacka som blev en populär
bad- och semesterort för rika göteborgare under
mitten av 1800-talet. Var även mycket populärt bland
svenska kungligheter.
Särö Golfklubb/Särö Gästgiveri – golfklubb och
restaurang.

Bräutigams Marsipan & Konfektyr - en butik i
anslutning till fabriken där man kan köpa marsipan,
choklad, glass och se tillverkningen genom ett fönster.
Färgpaletten - i Joannas målarverkstad kan du måttbeställa möbler som tillverkas och målas efter dina önskemål.
Finas Torpgård -rum med frukost i vacker och fridfull
torpmiljö invid en badsjö, tillgång till eka. Örtagård.
Gällinge kulturstig - start vid kyrkan kan du längs
en självguidande stig uppleva lite av gällingebygden.
Gällinge Lanthandel - förr i tiden en viktig mötesplats
i bygden. Nära 130 år gammal och drivs av fjärde
generationen i samma släkt.
Skårs Gård -värdshus, gårdsbutik och stugor. Örtagård.
Västra Skogs skvaltkvarn - i gamla tider hade nästan
alla gårdar sin egen kvarn. De var små, byggdes över
en liten bäck och hade liggande skovelhjul.
Äskhults by - här kliver du rakt in i en genuin 1800tals by med rötter i 1600- och 1700-talen.
Riksdagsmannagården i Axtorp - här bodde A.C.
Gunnarsson som verkade som riksdagsman i början
av 1900-talet. Gården från 1836 visas som museum.
Jättegryta - en av de största jättegrytorna i trakten.
Förr trodde man att det var jättar som format dessa
välformade ”grytor” i berget.
Sjögärde Golfklubb - 18-håls parkbana, även
korthålsbana. Restaurang.
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Idala bibliotek - inrymt i den gamla folkskolan
finns Sveriges förmodligen minsta bibliotek.
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Skoga gårdsmejeri - Sveriges kanske minsta mejeri.
Mjölk från gårdens getter tas om hand och ystas till
bl a fetaost och hårdost. Säljs i gårdsbutiken.
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Brosäter Bed& Breakfast - med 5 dubbelrum.

Fjärås Bräcka, Li Gravfält & Naturum – mäktigt
naturreservat med utsikt över både hav och hallands
största insjö Lygnern. Vid kanten av bräckan ligger
ett av Västsveriges största järnåldersgravfält med ett
hundratal bautastenar. Utställning och kafé i Naturum.
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Trendhuset i Torestorp - butik med helhetskoncept
för hemmet med bl.a. textilier, färg, tapet och golv.
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Lygnern - Hallands största insjö. På Fjärås Bräcka
har du utsikt för både hav och insjö.
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Sundstorps Stuteri - här kan man övernatta på en
hästgård. Bad-, fiske- och vandringsmöjligheter.
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Skoga naturreservat - ligger vid Stora Hornsjön,
granne med Stättared.
Horreds Hembygdsmuseum - i den gamla ladugården finns ett museum med bl.a. en mangel från
1800-talet som är en av världens största i sitt slag.
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Överlida Hotell - ligger i en vacker omgivning,
100 meter från sjön. Här finns 18 hotellrum och en
restaurang med mat till en billig peng.
Överlida Camping - stor gräsmatta för tält och
stugor med självhushåll. Minigolfbana, cafeteria
och båtuthyrning.
Överlida Industri & Hantverksmuseum - skildrar
kampen för att överleva i en fattig bygd. Detta blev
grunden till många industrier.
Gislaved - information om logi, restauranger, museer
mm i centrum hittar ni på www.gislaved.se/turism .
Gislaved har flera turistbyråer runt om i kommunen.
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Dragspelsmuseum - ca 150 unika dragspelsinstrument från hela världen. Karlssons Musik är även
landets största dragspelsförsäljare.

4

Oxhagens naturreservat - brant med orörd naturskog
vid Lygnerns norra strand. Svårframkomlig terräng.
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Ramhultafallet - imponeras av det 50 meter höga
vattenfallet och känn stänket mot huden. I fallet
finns delar av ett gammalt kvarnhjul.
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Åmotshage vävhus - väver trasmattor till försäljning.
Ölmehus Restaurang - här serveras dagens lunch,
husmanskost, à la carte, pasta, sallad, kebab och pizza.

Kvarnen i Hyssna - pensionat, konferense, KRAVcafé, restaurang, gårdsbutik. Ordnar även cykel-,
vandring- och båtpaket.
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Sockenmagasinet - ett drygt 100 år gammalt
sädesmagasin. En skylt berättar om hur det brukades.
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Logi Bolmsö Kyrkby - Bolmsö Camping och
Värdshuset Hägern samt Bolmsö B&B
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Hembygdsgården -med äldre stugor från hela Bolmsö.
Ryggåstuga, ladugård, linbasta, prästgårdsbod.
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Bolmsö Marin - uthyrning och service för båtar.

Hällristningar & skålgropar - på sockenmagasinets
tomt finns en berghäll med Hallands kanske enda
hällristning.
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Gamla gravstenar - utmed kyrkogårdsmuren i
Förlanda finns många gamla gravstenar bevarade.
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Hornstrand stugor - här bedriver familjen Lööw
stuguthyrning. Till varje stuga ingår en roddbåt.
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Pertorpsgården - ett gårdsmuseum från 1700 till 2000-tal.
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Bolmsö antik och loppis i Hov - sommaröppet
måndag, onsdag, fredag och söndag.
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Bolmsö Östergård - Bad, Fiske, Ridhäst, Ridning,
Ridskola, Ridutrustning, Turridning
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Holsljunga vandrarhem och pub - ett trevligt
familjedrivet vandrarhem som är beläget på landsbygden vid vackra Holsjön.
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Åkersta Museum - Åkersta Vin- & Spirituosaförsäljningslokal. Under en 10-årsperiod, fram till 1897,
nyttjades till öl- och spritförsäljning. Man gjorde även
en egen mousserande punch.
Svenljunga - information om logi, restauranger,
museer mm. i centrum hittar ni på Svenljunga
Turistbyrå, Kinnagatan 2 alt.
www.svenljunga.se/turism
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Blomstermåla - en välrenumerad restaurang och
café i det gamla stationshuset nere vid bryggan.
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Augustas Bed & Breakfast - Trevligt boende i gammal
ombyggd lada.
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Under arbetets gång kändes det naturligt att även dokumentera de
nationella, regionala och lokala cykelleder som finns i närområdet.
Efter projektets slut insåg fler kommuner hur populär denna karta har
blivit och därför trycks den nu en tredje gång. Denna gång i samverkan
mellan kommunerna: Falkenberg, Gislaved, Halmstad, Kungsbacka,
Laholm, Svenljunga, Tranemo och Varberg
Cykelleder är uppmarkerade leder med skyltar likt tex. Ginstleden.
Dessa läggs i möjligaste mån på separerade cykelvägar men även längs
mindre trafikerade vägar.
På kartan finns även utritade cykelrutter/cykelturer – som är föreslagna
fina vägar för cykelturister men som saknar standardskyltning längs rutten.
Längs cykellederna respektive cykelrutterna har vi lagt ut POI (Point of
Interests) som är passande stopp. Dessa består av allt från fornminnen
och naturområden till caféer och trevliga övernattningsställen.
Vi hoppas att denna publikation ska vara till hjälp och inspiration under
era cykelturer. En karta blir aldrig färdig eller komplett så vi är tacksamma
för synpunkter och tips, som vi kan ta med till framtiden.
Inger Karlsson landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun
Inger.karlson@falkenberg.se

CYKELKARTA
med delar av

Västra Sverige
Västra Småland

Gåsevadholms Slott – byggdes på 1700-talet av
Niclas Sahlgren i Ostindiska kompaniet och donator
till bygget av Sahlgrenska sjukhuset. Slottet är privat.
Bronsåldersrösen - Hallands mäktigaste samling
av bronsåldersrösen från 1500-500 f Kr.
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Gånggrifter - i Gödestad finns rester av två gånggrifter från yngre stenåldern, 2300-1800 f Kr.
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Hilmersgården – Glasateljé med tillhörande galleri.
Gårdskafé, besöksträdgård.
Hålans Musteri & Keramik - släktgård från 1700-talet
med ett gårdsmusteri för tillverkning av äppelmust.
Ateljé och butik för keramikern Margareta Andersson.
Gårdsbutik & pepparrotsodling - handla KRAVodlade grönsaker, örtkryddor och fjäråsspecialiteten
pepparrot.
Tjolöholms slott - ett sagolikt slott som byggdes färdigt
av fru Blanche Dickson, änka efter den förmögne
göteborgsköpmannen James Fredrik Dickson. 1897
utlyste herr Dickson en arkitekttävlan men dog strax
efter byggstarten i blodförgiftning. Bygget tog 6 år.
Minas Stuga – stenstugan vid Ölmevalla kyrka var
ursprungligen en linbasta som byggdes om till bostad.
Åsa Jutegård – ett bed & breakfast i vacker trädgårdsmiljö. Tillgång till frukost.
Åsa Camping & Havsbad – camping precis intill
havet med gångavstånd till Åsa centrum.
Löftadalens Folkhögskola/ Bed & Breakfast –
under sommaren bedrivs här bed & breakfast med
gångavstånd till stranden Vita Sand i Åsa.
Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem STF – ett
vandrarhem med möjlighet till frukost, lunch och
middag på beställning.
Freadals Trädgårdscafé - visningsträdgård med kafé
och bed & breakfast i vacker, kustnära gårdsmiljö från
1800-talet. Försäljning av bl.a. trädgårdskonst och krukor.
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Rågelunds Camping – mindre campingplats vid havet.
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Vallersvik Camping & Vandrarhem – tillgång till
både campingstugor, tältplatser och vandrarhemsrum.
Med restaurang, minigolf och boulebana.
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Framtagen i samarbete mellan:

Kungsbacka - information om logi, restauranger, caféer,
museer mm i centrum hittar ni på Kungsbacka Turistbyrå, Kungsbacka torg. alt. www.visitkungsbacka.se
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Cykelkartan över delar av Västra Sverige och Västra Småland togs
fram genom ett EU projekt vid namn VER-DI Fegen. Projektet var ett
samarbetsprojekt mellan tre kommuner - Svenljunga, Falkenberg och
Gislaved, i Sverige - samt några kommuner i Danmark och Norge. De
svenska kommunerna delar ett geografiskt område – Fegenområdet
– som är mycket naturskönt.

Säröhus - hotell, restaurang och SPA alldeles vid havet.
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Frilles Cafe´& Bistro - konditori och restaurang
med dagens lunch. Fullständiga rättigheter.
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Ringhals - Nordens största elfabrik, besök utställning i
Ringhals infocenter eller åk en guidad tur med eltåget.
Sunvära kvarn - en s k holländare med vridbar
hätta. Inrymmer kvarnutrustning.
Nasareth - en miniby uppbyggd i skala 1:7 där kan
man se hur byn såg ut på 1850-talet.
Espeviksgårdens gästgiveri - ett bed and breakfast
med sommaröppen restaurang som har thaimat.
Fridas Restaurang - strandrestaurang med uppträdande sommartid med några av Sveriges bästa artister.
Solbacken - logi och restaurang på ett hemtrevligt
ställe från tidigt 1900-tal, beläget vid havet.
Naturum Getterön - ligger i kanten av Getteröns
fågelreservat. Erbjuder guidningar, föreläsningar,
utställningar, butik och ett kafé.
Varbergs fästning - fästning med ursprung från 1200-talet.
Här finns Hallands Kulturhistoriska Museum med bl.a.
Bockstensmannen.
Varberg - information om logi, restauranger, caféer,
museer mm. i centrum hittar ni på Varbergs Turistbyrå,
Brunnsparken alt. www.marknadvarberg.se
Apelviksgården - från 1700-talet, kringbyggd, med
kullerstensgård och halmtak. Här började dr Almer
sin ”kustvård för skrofulösa barn”.

Falkenberg - information om logi, restauranger, caféer,
museer mm. i centrum hittar ni på Falkenbergs
Turistbyrå, Holgersgatan 11 alt. www.visitfalkenberg.se
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Hällkista vid Hulta - Hallands längsta hällkista
som byggdes under stenåldern för ca 4000 år sedan.
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Anna på Åkerholmen - ligger på en halvö vid
sjön Barken. Säljer bl.a egentillverkade korgar,
smycken, tavlor, honung och sylt.

Funtaliden - redan på 1200-talet hämtades råämnen
till kyrkornas dopfuntar. Bra rastplats.

Grimsholmen Bed & Breakfast – by the sea - idylliskt
beläget mellan två naturreservat i öppet kustlandskap
bed med böljande strandängar, sandstränder och klippkust.
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Högsjömossen Danabäck - ett våtmarksområde med
en vacker stig med utsiktstorn, vindskydd och grillplats.
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Ugglarp.nu - Gateway, camping, stugor och rum.
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Svedinos Bil- och Flygmuseum - en av Europas
största samling av gamla bilar och flygplan.
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Göstas Café & Restaurang och Restaurang Skepparstugan - två trevliga sommarrestauranger vid stranden.
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Logi Steninge - Steninge Vandrarhem, Steningegården
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Steninge Glashytta - prova på att blåsa glas eller handla
av det som glasblåsaren själv designat och tillverkat.
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Restaurang Grytan - erbjuder allt från dagens
lunch och pizza till en á la carte.

Logi Skrea och Ringsegård - Falkenberg Strandbad,
Hallands Kustvandrarhem Falkenberg, Hansagårds camping,
Skrea camping, Ocean Hotel, Skrea övernattningshytter
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Keramikverkstad Witt - verkstaden och den permanenta
utställningen är öppen året om. För större sällskap visas
handdrejning och berättas om tillverkningsprocessen.
Särdals Livräddningsstation -är numera museum och
ligger vid Busörsrevet - en liten idyll med bodar och båtar.
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Skallen- här finns rester från stenhuggarepoken.
Enastående utsikt.
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Haverdal - trevlig strand, naturreservat, småbåtshamn,
affär och restauranger. Även bra familjecamping.
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Lynga lax - traditionellt rökeri som röker lax på gammaldags vis med handpackad enris i stenungnar. Butik.

58

Villshärad - ort med fin strand med affär, restauranger
och olika boendealternativ.

Ulvanstorps tunnbrödsbod och B&B - gårdsbageri
med kaffestuga. Här bakas tunnbröd i en vedeldad
stenugn. Ett bed and breakfast med flera rum.
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Marias Camping - camping och stugby i direkt
anslutning till 12 km sandstrand.
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Solstickan - vandrarhemmet är en kringbygd gård
nära stranden och aktiviteter.
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Naturreservatet Skummeslövs sanddynsreservat gammalt flygsandsfält, nu i huvudsak skogsbevuxet.
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Strandpensionatet - nybyggt hotell med restaurang
direkt vid stranden, härlig utsikt över Laholmsbukten.
Skummeslövs Eko camping – ekologisk familjecamping
där det även erbjuds stugor.
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Båtmuseet i Galtabäck - har halländska allmogebåtar och båtmodeller.
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Skottorp Stengods - kvalitetshantverk präglat av det
tradionella men också nytänkande i form och glasyr.

Rit & Målerigården - här möter du Lena Petersson,
konstnären och illustratören i hennes ateljé.
Där visar hon sina akvareller och har försäljning av
kort, tavlor, brickor, mm med hennes egna motiv.
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Lögnäs gård – ett charmigt lanthotell med restaurang
och SPA några km från cykelleden.
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Rosendal - lägenheter nära havet - fullt möblerade
och utrustade för sex personer håller en hög standard

81
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Hällabäck - en vacker plats att njuta av picknickkorgen. Här finns också möjlighet för ett dopp.

Tassemarken - gårdscafé och gårdsbutik. Ekologisk
lantgård med djur och odling. Boende i stuga för 4
personer.

Särdals kvarn - från 1890 en av Nordens största
väderkvarnar med sina sex våningar. Sommarcafé
och butik med närproducerade livsmedel.
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Berntson Design/Skintaby Smedja - formgivaren
Martin Berntson skapar spännande utomhusprodukter.
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Loftsgårds Stugby - ligger vackert vid Majsjön.
Här kan man hyra cyklar och båtar för fiske i sjön.
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Cykelspecialisten i Harplinge- en cykelverkstad.
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Näs - arrangerar turridning på Islandshästar där du
kan uppleva naturen från hästryggen. Har även logi.

Börjes Konditori - en favorit bland både turister och
boende i närområdet. En trevligt gammalt kafé med
egentillverkade bakverk.
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Lerkil - gammal fiskehamn på Onsalahalvöns västsida.
Idag gästhamn, småbåtshamn, servering och badplats.
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Gräppås golfklubb - 18-håls bana och slopad Pay &
Play-bana med 9 hål. Restaurang och skogscafé.
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Rörviks Camping – camping- och tältplatser.
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Onsala Rymdobservatorium – här ligger Sveriges
nationella anläggning för radioastronomi. Endast
förbokade besök.

Kvarnens Pizzeria - öppet alla dagar och har fullständiga rättigheter.
Harplinge kvarn - byggdes 1895 och en av Nordeuropas största, fullt fungerande ”Holländare”.
Kvarnbyggnaden inrymmer idag ”Harp Art Lab” ett
laboratorium för samtidskonst och en ”Kvarnofon”.
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Harplinge Wärdshus - byggt 1928 och renoverat i
gammal engelsk stil. Olika rumsalternativ för uthyrning.
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Gnosjö - information om logi, restauranger, museer mm.
i centrum hittar ni på Gnosjö Turistbyrå, mitt i Gnosjö
eller på: www.gnosjo.se/turistinformation
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Hamneda Kyrkoruin - befästningskyrka från
1100-talet.
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Sunnerborg Herrgård - vilthägn med kron- och
dovhjort. Gårdsbutik öppen enligt överenskommelse.
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Välorna - Vacker utsikt över Hängasjön.
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Elinge Älgpark - se älgar i hägn på naturskön
lantgård. Butik som säljer älgsouvenirer.
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Södra Ljunga Vandrarhem - vid förbeställning
kan kvällsmat, frukost och matpaket ordnas.
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Lingmuseet - öppet på vandrarhemmets receptionstider samt vid överenskommelse.
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Högarne Gårdsbutik - hemlagad ostkaka m.m. Glass.
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Kittlakull vandrarhem - ett fullt modernt utrustat
vandrarhem som ligger centralt i nationalparken.
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Gottskär hotell – vandrarhemsrum, hotellrum och det
är även de som sköter vandrarhemmet ute på ön Nidingen.
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Kvibille Gästgivaregård – med anor från 1600-talet.
Fyra dubbelrum för övernattning.
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Haga Värdshus - ett familjärt hotell med hög standard.

Pensionat Strandkullen – nyrenoverat pensionat med
havsutsikt och gångavstånd till badplats. Finns även
ett mysigt kafé.
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Gobiten – godisbutik och glasscafé på landet.
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High Chaparral - en nöjespark i Vilda Western tema.
Restauranger, hotell, stugor och camping.
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Knaparydsstugan & Vagnsmuseet – vagnsmuseum
med vagnar, slädar och selar som visar hur fiskarbefolkningen levde och bodde i mitten av förra seklet.
Noas Ark – ekologisk djurgård som drivs av församlingen.
Onsala Herrgård – boende i form av stugor, singeloch dubbelrum. Här finns även restaurang, festvåning
och en vacker brygga som leder ut i havet.
Apelröd Hembygdsgård - kaptensgård från 1700-talet.
Grindarna är öppna för den som vill fika i trädgården.
Beda Hallberg - första Majblommans skapare. På
födelsegård i Presse är en vacker minnessten rest.
Ett litet majblommemuseum finns i Kulturhuset Fyren.

Lundby Rum & Frukost - en gårdstuga med två
separata rum med dusch och wc i varje rum. Logibed anläggningen ligger i vackra Susedalen.
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Berte Qvarn - Sveriges äldsta familjeföretag som
sedan 1569 malt mjöl genom Suseåns kraft. Är idag en
av landets största leverantörer av ekologiskt odlat mjöl.
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Berte Bed & Breakfast - nystartad logianläggning
i den gamla idylliska kvarnmiljön med Suseån
ringlande i bakgrunden.
bed
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Jälluntofta Camping - stugor och tältplatser med
sjöutsikt. Uthyrning av båtar , kanoter och cyklar.
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Smålandsstenar Hotell och Sabinas Steakhouse boende i olika prisklasser och separat restaurang.
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Skeppshult - ett industrisamhälle, känd för bl.a.
Skeppshultscykeln och Skeppshultspannorna i gjutjärn.
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Landeryds järnvägsmuseum - ligger i de gamla
lokstallarna på orten. Få en guidad tur om stationens
och lokens historia eller se hur de underhålls.
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Bolmen fisk - smörgås, kalla eller varma lunchrätter
att äta hos oss eller att ta med och äta i den vackra
naturen utmed resans gång. Säljer fiskekort.

Kånna kyrka - en av de äldsta kyrkorna i Växjö stift.
Troligen har denna stenkyrka uppförts någon gång på
1100-talet.
Kärringe Kvarn - kvarn och loppis med café.
Öppet söndagar under maj till augusti.
Angelstads kyrka - en medeltidskyrka byggd vid
sekelskiftet 1100-1200 och står fortfarande kvar där
den då byggdes. Kyrkogården har också en vacker
minneslund med natursten och porlande vatten.
Hästhultsskogen urskogsreservat - en av kronobergsläns få s.k. naturbarrskogar. Det innebär att
nutida skogsbruk inte har bedrivits.

Larsagården - en kringbyggd hallandsgård med
ryggåsstuga där de äldsta delarna är från 1700-talet.

2

Loricks konstsmide - smeden Lorick håller igång
en 100-årig smidestradition. Butik och visning.
Fågelboet - barndomshemmet för en av traktens stora
kulturpersonligheter - folklivsforskaren, läkaren och
författaren August Bondesson. Idag hembygdsmuseum.
Logi i Vessigebro - Pensionat & Pub Ekholmen
Stilla Rum (B&B och Spa), Katrinebergs Vandrarhem (sommartid)

5

Restaurang Ekholmen - lunchrestaurang med
fullständiga rättigheter.

6

Logi i Sörby - Sörby Naturhälsogård (B&B),
Abels Bed & Breakfast och Anders Stuga

7

Sörby Kulturstig - en självguidande vandring som leder
längs gamla färdvägar, blomsterängar och fornminen.

8

Nackagårds Byggnadsvårdsbutik - byggmaterial
för den som vill renovera tidstypiskt och ekologiskt.

9

Domarring och Bålastugan - en fornlämning från.
järnåldern samt ett torp från 1600-talet. Rastplats.

Äventyrsleden
Tranemo - centralorten bjuder på varierande matställen
för hungriga magar, boenden för trötta ben, shopping,
bad och kulturupplevelser för den som bara vill ta
en paus. Här finns också turistbyrån för den som
önskar ytterligare information.

1

Tranemo kyrka - ett av ortens landmärken med sin
ovanliga sexkantiga form och sju torn är väl värd
ett besök. Mitt emot kyrkan glittrar Tranemosjön
med bra rastplatser och badmöjligheter.

2

Uddebo - en gång möbeltygernas Mecka. Mer om detta
och mycket annat hittar ni på utställningen i Fritidsgården,
här finns också bra fikamöjligheter. Vill du byta cykel
mot kanot är Konstpaddlingen på ån Assman ett måste.

3

Ambjörnarp - kallas ofta för de 40 sjöarnas samhälle.
En av sjöarna är Visen med utmärkta badmöjligheter
och fina rastplatser för trötta ben.

4

Byakrogen i Ambjörnarp - inryms i den gamla
cykelaffären mitt i samhället. Här bjuds det inte bara på
god mat i gedigen miljö, här finns också möjlighet att
trampa dressin på den gamla järnvägen ner till Sjötofta.
Dressinen hyrs på byakrogen.

5

Bolmen runt

Hyssnaturen
Wärdhuset Spinnaren - en disponentbostad byggt
omkring 1853. Idag ett modernt värdshus med goda
konferensutrymmen och med kök och hotellrum.

1

Rydals museum - är inhyst i det gamla spinneriet
och har varierade utställningar. I museet finns även
en hantverksbutik.

2

1

Tallberga Köpcentrum - livsmedelsbutik.

2

Liljenäs Natur och Fritid - boende, fiske, kanoter, femkamp m.m på gården Liljenäs vid Bolmens norra del.

3

Tannåker Diversehandel och Tannåker cykel
och kajakcenter - lättare lunch, turistinfo, toalett,
livsmedelsbutik, uthyrning av cyklar och kajaker,
luft och reparationsgrejor finns, Internet.

Bergs Skafferi - ett café i 50-talsstil som ligger
utmed Bruksgatan.

3

Liagärde - ett naturreservat. Fin utsikt över Stora
Hålsjön från Liagärdsberget, som en gång i tiden
användes som en gammal ättestupa.

4

Torkels gömma - en spännande bergsgrotta belägen i
vild klipp- och bergsterräng.

5

4

Ljungby swecamp sjön Bolmen - kiosk, minigolf,
stuguthyrning, camping.

5

Bolmstad - här hittar ni Bolmstad Säteri, billigt
boende i rum eller stuga. Bolmstad hamncafé, serverar
kaffe, kakor, glass, hembakade våfflor m.m.
Angelstad kyrka - medeltidskyrka från 1100-1200 talet.
Klockstapeln anses som en av Växjö stifts vackraste.

6

Hyssna gamla kyrka - anses vara från 1100-talet och
en av de äldsta bevarade kyrkorna i västra Sverige.

6

7

Friared - här passerar du stora jordgubbsodlingar
på båda sidor om vägen.

7

Bolmen Marin och Fritid/ Bolmen Camping camping, stugor, kanoter, båtar, fiskekort och hamn m.m

8

Hedgärdessjön - en fin badplats med en sommaröppen kiosk.

8

Piksborg - studera resterna av den medeltida borgen
som byggdes för nästan 650 år sedan. Bra rastplats.

9

Norrnäsudd naturrervat - udden är bevuxen med
naturligt uppkommen bokdominerad ädellövskog.

Unnen runt
1

2
3
4

Tina’s Bed & Breakfast - i det gamla kommunalhuset erbjuder ägarna övernattning och uppehälle i
charmiga rum, flera av dem i den ursprungliga gamla
svenska stilen.
Bedjarör - är ett gårdsgravfält från äldre järnåldern.
På ett relativt litet område finns en unik samling
gravar.
Järanäs - vacker utsikt över Bolmen. Stanna för
picknick eller bara för att vila benen!
Lökna Camping och Stugby - en naturcamping
med mycket vackert läge i direkt anslutning till
sjön Bolmen. Det är en typisk familjecamping.

5

Såg och Motor - här kan man få sin cykel reparerad.

6

Josy Design - ekologiska kläder.

1

5

13

14

Sjönevadssjön - Sjönevadssjön, badplats med brygga.

13

14

Ätrans Turist - stugor, temp. utomhusbad, motionsslingor, kanot- och cykeluthyrning.

15

14

15

Bed & Breakfast i Okome - Övernattning i nybyggd,
friliggande byggnad med hög standard. Även stallplats.

NaturZonen och Wismens Natur & Fiske - här
erbjuds allt från zonterapi till sportfiske. Har en stuga
för uthyrning.

bike

bed

17

Axtornastenen - minnet från ett av de största fältslagen
under nordiska sjuårskriget, den 20 oktober 1565.

17
18

Skvaltkvarnen - en husbehovskvarn från sekelskiftet
till 1800-talet åt gården Axtorna. Var aktiv till 1918.

18

19

Gällareds Bed & Breakfast - ett hemtrevligt hotellboende i naturskön och avstressande miljö.
Vedeldad badtunna, grillplats och vandringarstigar.

16

Hallands vackraste väg - Vägverket utsåg sträckan
mellan Gällared och Askome till detta för några år
sedan. En naturskön upplevelse med flera rastplatser.

17

Vallsnäs Camping - har flera tältplatser och stugor.
Här finns också bastu, kanoter, båtar och fiskeutrustning för uthyrning.
Tiraholms Fisk - njut av färsk och rökt fisk från
Bolmens rena vatten, både i fiskrestaurangen och i
gårdsbutiken.

12

Sunnaryd Smak & Design - café och presentbutik.
Färjan - för att boka färjan, ring 070-55 71 190.
Tidtabellsinformation för färjan finns på talsvar,
telefonnummer 0771-65 65 65
Ås Hembygdspark - har en yta av 1,5 hektar, och
här finns 6 byggnader.

Yngeredsforsen - även kallad för ”Döda fallet” är
vacker med en härlig uppskyltad naturstig.

Norra kustturen

2
bike

bed

3

4
5

6

7

Fegens Vandrarhem - är beläget på en höjd med
en fantastisk utsikt över den vackra Fegensjön.
Vandrarhemmet har 15 rum med 40 bäddar, stor
matsal och ett mycket välutrustat kök.

9

10 Gammalsjö kvarn - är från senare delen av

1800-talet med ett kvarnhjul på inte mindre än
ca. 7,3 m i diameter. Kvarnen är välbevarad med
ursprunglig karaktär.

11

Fegens kapell - har ett dominerande läge på en
kulle vid Fegensjöns strand. På kyrktomten finns
en fristående klockstapel. Det murade kapellet
uppfördes 1960 efter ritningar av Roland Hübel.
Ugglebo Wärdshus - en lunch- och á la carte
restaurang med fullständiga rättigheter som ligger
mitt i byn. Har även stuguthyrning.
Fegenkioskens Kanoting & Fiskecenter - här
finns det mesta som stuguthyrning, gårdscamping,
gatukök, cafeteria, jourlivs, minigolf, kanot- och
roddbåtsuthyrning samt försäljning av fiskekort.
Bad- och rastplats - på en liten halvö vid sjön
Fegen kan man ta en fikapause eller ett dopp från
sandstranden.
Sandviks kyrka - byggd 1898 i nygotisk stil och
ligger på en udde i sjön. Kyrkan är ett mycket
populär ställe att gifta sig på. På Sandön utanför
Sandviks kyrka finns rester av befästningsvallar.

8 Påarps gård - gårdshotell, stugby och naturcamping
med underbar sjöutsikt. Övernattning på logen i
bike bed moderna rum med tillgång till bastu. Restaurang med
fullständiga rättigheter. Konferensmöjligheter. Brett
utbud av aktiviteter som äventyrsaktiviteter och fiske.

Torpet Spången på Gammalsjö säteri - fräsch och
trivsam stuga i närheten av sjön Fegen. Nära till
kanotleder, bad och fiske.

12
bike

bed

Kalvs Familjecamping - ligger vackert belägen vid
Kalvsjöns norra strand med sandstrand och klippor.
Här kan man hyra stugor, kanoter och roddbåtar.
Campinggäster kan mysa i grillkåta och grilla dagens
fiskfångst.
Kalvsjögården - är en konferensgård och vandrarhem
med restaurang som har fullständiga rättigheter.
Fiska eller paddla kanot i vår vackra sjö Kalvsjön, ta
en tur på hästryggen eller vandra i skog och mark.

13 Backa Loge Café o STF Vandrarhem - ett trevligt

sommarcafé med kulturella evenemang som visaftnar,
musiktävlingar, tipspromenad och midsommafirande.
Nyrenoverat gammalt hus inrett till pensionat och
vandrarhem.

14

Joarsbo Naturprodukter - hyr stugan med egen
badstrand och roddbåt. Här kan du köpa hemkokt
saft och sylt som smakar som det gjorde förr!!!
Sotanäs Bed and Breakfast - en naturskön vistelse

15 i Hallands inland i ett fristående hus på Sotanäs gård.
bike

bed

16
bike

bed

I närheten finns en liten badplats.

Alvhaga Vildmark - vildmarksboende i stugor,
konferensutrymmen, båt- och kanotuthyrning.
Anordnar även bock- och älgjakt samt kompletta
jaktpaket för såväl grupper som enskilda jägare.

1

Gööks Bageri - är fylld med bröd, bakverk och
delikatesser av olika slag.

2

”Staffens” - är Olofsbos hembygdsgård som är en
typisk hallandsgård med välbehållna halmtak.

3
4
5

6

Morups Tånge - blev fågelskyddsområde i slutet av
1940-talet och har många olika fågelarter. Platsen är
också en gammal fyrplats som omnämns redan på
1500-talet. Idag står där en 28 meter hög fyr från 1843.
Köttkrogen i fiskebyn - serverar kvalitetskött från
producenter i närområdet, men erbjuder även fisk.
Glumstenen - en landstigningsplats och utgångspunkt för härjningar under tidig medeltid.

8

Gårdsbutik Thuresson - säljer kött från sin egna gård
samt en mängd andra produkter från lokala leverantörer.

9

Brödrahögarna - två gravhögar från bronsåldern
där de mytiska Snial och Hial är begravda.

10
11

1
2
3
4
bike

bed

5
6
7

Långås Pizzeria - stort utbud på pizzor, sallader
kebab och hamburgare. Ligger mitt i samhället.

Ugglarps Camping och Restaurang Strandkanten ugglarp.nu är en fyrstjärnig anläggning alldeles vid
stranden. Stugor, restaurang, minilivs, minigolfbana.
Villa Kustvägen - Ugglarp - självhushåll med olika
rumslösningar. Går även att hyra hela huset.
Skipås Naturreservat ”Guds gröna ängar” - är ett
skönt strövområde med betad hagmark och bokskog.
Steninge naturreservat - storslagen natur med
allt från betande strandängar och ljunghedar till
badstränder och kala klippor.

Eriks hästshop - butik med allt till hästen och ryttaren. Även en avdelning hundsaker.
Sia Glass Fabriksförsäljning - 1:a och 2:a sorterings
glass till bra priser.

12

Äppelgården café - rasta under äppelträdens skugga
med ett glas must eller kaffe o äppelkaka med vaniljsås.

13

Solhaga Stenugnsbageri - med vedeldad stenugn i
ett modernt hantverksbageri bakas det surdegsbröd
och söta bakverk. Sommarcafé i trädgården.

14

Logi i Slöinge - Lundby Rum & Frukost, Slöinge
Pensionat och Äppelgårdens Café med B&B

15

Gudmundsgården - Hallands äldsta gårdscharkuteri
med gårdskafé och catering.

16

Hässlås kapell - är ett träkapell som uppfördes 1927
på privat initiativ efter ritningar av Arne Gustafsson.

16

Logi i Asige - Asige Bed & Breakfast, Hagbards By,
Sandbolet Rum & Frukost, Sembs Mölla B&B

19
bike

bed

Vinbergs kyrkomiljö - Vinbergs kyrka är den bäst
bevarade nygotiska kyrkan i Halland, kyrkstallar, gammal
kyrkogårdsdel, prästgård, och minnessten över författaren
Olof von Dalin, som föddes i Vinbergs prästgård 1708.
Gits Gård - logi med full hotellstandard eller
övernatta i enklare bed & breakfast eller stuga.
Restaurang, tempererad pool, matsal och vinkällare.

Foto Tobias Karlsson

37 till och med 45

(läs information under Ginstleden)

Övraby kyrkoruin - här låg det gamla Halmstad
fram till början av 1300-talet.

5

Ivars kulle - är Hallands största bronsåldersgravhög.

6

Sperlingsholms slott och kyrka - byggt i empirestil
från 1800-talets första decennium. Ridhus i morisk stil
från 1894. Idag privat egendom.

7

Sperlingsholms gravfält - är från bronsåldern

8

Antikt & Strutsfarm - Café med kaffe, våfflor,
glass. Strövområde i vacker natur med gravhögar.
Virsehatt - en 70 m hög utsiktspunkt med rester av
en fornborg. Hallands första naturpark från 1936.

10

15

18

4

Berte Museum - Livet på landet - visar miljöer och
föremål från landsbygdens liv. Säljer Berte Qvarns mjöl.

Bengtesgårds äng - hasselrik ekhagsmark. En av få
bevarade slåtterängarna. Rastplats och toalett.

B & B Stall Stum - stallplatser och rum i hemtrevlig
naturlig miljö. Honung säljes.

3

Garnisonsmuseet - en unik samling från Hallandsoch Västgötadals regementes historia, en utställning om
en av Sveriges kändaste seriefigurer, 91:an Karlsson.

9

11

13

Hallarnas Hembygdsgård - kulturminne och här
åskådligörs den gamla halländska allmogekulturen.

2

Slottsmöllan - är Halmstads äldsta industri. Idag
inryms här bl.a gokarthall, laserdome och klättervägg.

9

Havro Bed & Breakfast/Lynga ört Gårdsbutik Stugor med havsutsikt. Örtodling och försäljning av
ekologiska KRAV-godkända örtor och kryddor.

Annas Krukor & Fat - här gör Anna Leandersson
mest bruksföremål i både ler- och stengods.

Smörkullen - naturreservatet domineras av en brant
bergkulle omgiven av barr- och lövskog och åkermarker.

1

Galgberget - ett strövområde med bl.a friluftsmuseet
Hallandsgården, naturlekplats och utsiktstorn.

Bårarps Gårdsbutik - 200 hjortar i hägn. I butiken
finns för utom hjortkött även kött av älg, rådjur,
vildsvin mm. Rum & frukost samt ett hus uthyres.

10

12

Naturreservatet Grimsholmen - har avsatts för att
bevara ett öppet kusthedlandskap med betade hedar
och strandängar. Här är också ett rikt fågelliv.

Hylteslingan

8

Rosendals Familje Camping - med minigolf och
grustennisbana. Uthyrning av villavagnar.

Morups kyrka – en av få medeltida tegelkyrkor som
under den danska tiden kallads för ”Den röde kirke”.

17

Skottorps Slott - Sveriges bäst bevarade Empireslott,
kanske mest känt för bröllopet i maj år 1680 mellan
Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark. Guidade
visningar samt café erbjuds sommartid.

Logi i Olofsbo - Kvarnens Pensionat och B&B,
Olofsbo Camping, Henriksgård, Agerörs B&B,
Strandkantens Restaurang & Vandrarhem

7

14

Skottorps Mejeri - är ett modernt mejeri som förenar hantverksskicklighet med lokala traditioner och
kretsloppstänkande. Välsorterad ostbutik.

Restauranger i Olofsbo - Olofsbo Pizzeria
Kustkrogen, Kvarnens Pensionat och B&B och
Strandkantens Restaurang & Vandrarhem

Södra kustturen

17
18

Sandbolet - är ett bed & breakfast med en örtagård.
I en ombyggd lada finns en miljöutställning.
Hagbards galge - består av fyra resta stenar med
spännande hällristningar. Efter en fornnordisk saga.

19

Särestads gravfält - från brons- och järnåldern.

20

Domarring - oval och ovanlig storlek. Från järnåldern.

21

Laxbutiken - restaurangen har både självservering och
en à la carte avdelning. Hebergs Ost & Sill, Glasscafé.

45 till och med 54

(läs information under Ginstleden)

11
12

3

Tolarpsgraven -Mäktig gånggrift från bondestenåldern.

4

Tolarpsfallen - här snor sig Fylleån fram mellan
höga klippor och kastar sig här och där hejdlöst utför.

5

Marbäcks bruk - här har det tillverkats papper sedan
1600-talet fram till 1958.

6

Skedalaskog - vid Torvsjön är en grön lunga för många
Halmstadbor. Flertalet markerade vandringsleder.

7

Breareds kyrka - från 1300-talet med medeltida
primklocka

8

Tallhöjdens Värdshus - bo på hotellet eller i timmerstugorna. Har egen restaurang, pool och bastustuga.

9

Breareds Lanthandel - från mitten av 1800-talet och
stängdes för över 50 år sedan och är nu museum. Nu
säljs det återigen karameller i strut och lokala handverk.

Torups Gästgivaregård - med anor ända från 1846
med många rum och en restaurang.

11

Bruks- och Arbetslivsmuseum - är inrymt i brukets
före detta sjukstuga och visar samhällets och industrins
utveckling i denna del av Nissadalen under 250 år.

14

Hylte - information om logi, restauranger i centrum
mm hittar ni på: www.hylte.se/turism

15

Charlottenlund - liten familjeägd konferens- och
rekreationsanläggning med restaurang och logi med 21
bäddar. Erbjuder flera olika aktiviteter.

Verkstaden i Mjöalt - galleributik med måleri och
skulptur av egen produktion samt design av ljusstakar, lyktor, glas, järn mm
Ljungby - information om logi, restauranger, caféer,
museer mm. i centrum hittar ni på Ljungby Turistbyrå,
Stora Torget 6 alt. www.ljungby.se/Turism

12

13

14

(läs information under Cykelspåret H I)

6 till och med 10
1

17

18

19

(läs information under Bolmen runt)

(läs information under Sunnerboturen)

Brunnsbacka Sågkvarn - en restaurerad såg, kvarn
och stickhyvel från 1700- och 1800-tal. Hallands läns
förnämsta i sitt slag.

17

Alebo Pensionat - har varit hotell och restaurang
sedan 1897 och är etablerad vid en hälsokälla.

18

Bäckhästen - B&B, stenugnsbageri, trädgårdscafé
och turridning på en gård med ekologisk odling.

20

Norteforsen - fallsträcka i Fylleån. Strövstigar längs ån.

Femsjö Vandrarhem - i gammal skolmiljö och i
botanikern Elis Fries hemtrakt. Cykeluthyrning.
Pensionat Sågknorren - erbjuder brödbak, mat,
fiske, rum, båtar och sova på höloftet.

1 till och med 10

(läs information under Banvallsleden)

18

19

Glashyttan i Nädhult - här kan man komma och se
glasblåsning med hela familjen. I galleriet kan man
köpa bruks- och konstglas och även vissa fall göra
specialbeställningar.

Danska Fallen - naturreservat med äldre bokskog,
gångslingor och öppna ytor. Och vatten – allt från
spegelblanka sjöytor till ån Assmans vildsinta forsar.
Simlångsdalen - naturskön trakt öster om Halmstad.
Här finns affär, restauranger och bra boende. Även
en fin insjöbadplats finns på orten.

Gilla oss på: www.facebook.com/cykelkartan

Flammabadets camping/stugby – familjevänlig
camping och stugby intill fritidscenter.

2

Restauranger vid Falkenbergsmotet - McDonalds,
Max och Taverna 154.

22

Sjöaredsstenen - minnessten över freden i Knäred
år 1613 som satte punkt för Kalmarkriget, finns i
Sjöared öster om Knäred.

11

12

Sannagård B&B - en gammal Nämndemansgård, från
1856 och omgiven av en stor och spännande trädgård.
bed Två ljusa rum för uthyrning i egen del av huset.

3
bike

23

24

25

Vippentorpet - byggnadsminnesförklarad ryggåsstuga
som ligger kvar på sin ursprungliga plats där den byggdes
år 1778. Detta är riksspelman August Ysenius födelsehem.
Lagadals gård – stugor att hyra med skog och
betsmark utanför knuten i mycket naturskönt område.
Ysby Gamla Lanthandel, Café - mysigt café,
lanthandelsmuseum samt leksaksmuseum i den
gamla lanthandeln från 1890-talet.
Matsgård anno 1648 - restaurang, café och lägenhetshotell i en romantisk korsvirkesgård med vasstak och
kullersten. Milsvid utsikt över det vackra landskapet.

28

Perslunds bed & breakfast – rymligt hemtrevligt
boende med stor tomt för spel & lek.

29

Lilla Tjärby livs & camping – Liten lugn campingplats med enklare stugor.

30

31

32

33
34

35

36

4

14

5

Cortina - en gammal dansbana där det svenska bandet
Jigs 1976 hade det då okända AC/DC som förband.

15

6

Galleri Café Klockarebolet - ett litet danskt café med
danskt smörrebröd, kaffe och kakor. Konstgalleri.

7

Alfshög kyrka - uppfördes 1901–1903 i nygotisk stil.

8

Atelje, Galleri Kärreberg - konstnären Josef Pinter
målar i akvarell och akryl. Öppet efter överenskommelse.

9

10

Öströö Fårfarm - har hantverksstuga, café samt
köttbod, och man kan åka på lammsafari

Ästad Gård - har förvandlats från ett lantbruk till ett
av Nordens häftigast logi-, SPA- och restaurangbed anläggningar med konferanslokaler och egen vingård.

Vinbergs GK - 18 håls golfbana med 9-håls Pay-andPlay, servering och logi.

Ullared Flädje GK - en trivsam golfbana som togs
i bruk 1992 och som sex år senare blev utsedd till
årets golfklubb för sitt miljöarbete. Cafeteria.

Sibbarps kyrka - byggd omkring år 1200 i romansk stil.
En fristående klockstapel av trä där den ena kyrkklockan är från 1500-talet.

13
bike

Olssons Vilt i Timmershult - i gårdsbutiken säljs
viltkött från det egna slakteriet. Även tex korvar av
älg och vildsvin med olika smaksättningar.

bike

Ästad Ridled - ta denna vackra grusväg från Ästad
Gård till trakterna runt Lustorp och Svartrå.

Gekås Ullared Stugby & Camping - stor kapacitet
på stugor och uppställningsplatser. En mindre badbed anläggning med vedeldade badtunnor och bastu.

16

Ullared - ett litet samhälle i Falkenbergs kommun
som har Sveriges största besöksmål - lågprisvaruhuset
Gekås Ullared. Samhället är handelscentrum med
många butiker och restauranger.

Örnatorpets Gästranch - ett trivsamt boende i både
stugor och lägenheter mitt i skogen. Gården är även
bed
ett hästpensionat där man kan ha hästar inackorderade.

17
bike

Höstena källor - från början tre stycken, nu endast en
bevarad. Källorna ansågs förr vara bottenlösa.
Spännande med den ”kokande” sanden i den klara källan.

18

Gamla banvallen - här gick en gång i tiden tåg på
Pyttebanan mellan Ullared och Älvsered. Idag en
populär cykelbana.

Laholm - Hallands äldsta och minsta stad med en
välbevarad medeltida stadskärna med en prisbelönt
stadspark och många offentliga konstverk. På Stortorget
finns informationstavla och på Hästtorget ligger
Turistbyrån. www.laholm.se/turist
Lagaholms slottsruin - Lagaholm kallades den
danske kungens fäste som låg på en ö i Lagan.
Första gången den nämns i historiska källor är i
kung Valdemars jordebok från 1231.
Laholms Stadshotell – ”retro hotellet” ett anrikt
gammalt hotell från 1882 som erbjuder bekväma
rum med inredning från olika årtionden.
Laholms vandrarhem – vackert beläget mitt i stan
vid den lummiga stadsparken.
Lagan – erbjuder ett av landets bästa och prisvärda
havsöring- och laxfiske. Vid Lagan finns även ett
fiskrökeri med butik och servering.
Laholms Järnvägsstation – bra tågförbindelser
både norrut och söderut. Informationstavla med tips
på logi, restauranger och sevärdheter m m.
Trulsgården - ett mysigt och ombonat ekologiskt
boende med bed & breakfast i genuin gårdsmiljö.

Ulvereds Hjorthägn - möt underbara delikatesser i
restaurangen eller i gårdsbutiken. Ulvereds Hjorthägn
är en helhetsupplevelse av djur, natur och mat av
hjort och vilt. En hissnande vacker plats som skänker
avkoppling. Erbjuder även enklare boende i stugor.

Projektledare: Inger Karlsson landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun
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Naturreservatet Mästocka - att besöka heden i
Mästocka är en resa i tiden, man får en uppfattning
om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna
halländska hedlandskapet en gång var. Hallands landskapsblomma är hårginsten, den blommar i juni och
då kan heden lysa guldgul av dess blommor. Senare
på hösten färgas heden lila av ljung.

Kontaktuppgifter:
Falkenbergs Turist
Holgersgatan 11, 311 34 Falkenberg
Tel.: 0346 – 88 61 01
E-post.: turinfo@falkenberg.se
Vi reserverar oss för ev. felaktigheter som t.ex. att vissa angivna butiker, restauranger,
boenden, aktiviteter eller sevärdheter kan ha upphört eller att uppgifter ändrats.

Hotell Fredens - ett gammalt ”gästis” från 1932
där svunna tiders gemytlighet sitter kvar i väggarna.
Logi, restaurang och café.

Cykeluthyrning

Cykelpaket

Hertings Cykel AB
Nygatan 64
311 74 Falkenberg
Tel: 0346 - 100 68

Håkanssons Cyklar
Enslövsvägen 5
Halmstad
Tel: 035-21 00 09

Karlsson & Svensson Cykel
Oktanvägen 2
311 32 Falkenberg
Tel: 070-541 06 42

Svennes Motor o. Cykel
Kungsgatan 15
341 30 Ljungby
Tel: 0372-157 77

Hertings Cykel AB
Nygatan 64
311 74 Falkenberg
Tel: 0346 - 100 68

Jonnes Cykel & Motor
Industrigatan 4
312 34 Laholm
Telefon 0430-132 50

Gyllene Turer
Plönegatan 25c
302 34 Halmstad
Tel: 070-240 7420

Mopedservice
G:a Brandstationen,
Svenljunga
Tel: 0325-10998

Allt i Cykel & Motor
Gathes Väg 78
439 36 Onsala
Tel: 0300-601 70

Levin & Nilsson AB
Brogatan 30
302 42 Halmstad
Tel: 035-21 01 17

Erlan Cykel & Sport
Västra Vallgatan 41
432 41 Varberg
Tel: 0340-14455

Isabergs Fritidsby
Tel: 0370 - 33 93 00

Amors Bilar
Mellbystrand
Tel. 073-40 35 077

Kalvsjögården
Björkhagsvägen 2
51261 Kalv
Tel: 0325-512 34

Alrikssons Cykel
Svenljungavägen 1
512 77 Sexdrega
Tel: 0325-62 50 53

Uffes Cykel
Kyrkog. 18
511 54 Kinna
Tel: 0320 - 130 20

Cykelverkstaden No 1
Snidaregatan 6
432 43 Varberg
Tel: 0340-14353

Såg & Motor Lidhult AB
Unnarydsv. 7
340 10 Lidhult
Tel: 035 - 913 00

Jonnes Cykel & Motor
Industrigatan 4
312 34 Laholm
Tel: 0430-132 50

Olsson Cykel- Motor- o.
Svetsningsverkstad, G
Möllebacken 1
311 35 Falkenberg
Tel: 0346-101 84

Mellbystrands Cykelverkstad
Harstigen 17
312 61 Mellbystrand
Tel 0430-258 19

Bike Tyson Racercyklar i
Kungsbacka
Magasinsgatan 8
434 37 Kungsbacka
Tel: 0300-381 80

Butik och verkstäder

Einarssons Bil & Cykelverkstad AB
Breåsvägen 29
311 93 Långås
Tel: 0346-930 53
Cykelmagneten
Falkenbergsmotet
Mellangårdsvägen 5
311 50 Falkenberg
Tel: 0346-816 10

Gå med i Cykelkartans Facebooksida
där du kan ta del av tips eller dela
med dig av egna på bra cykelleder.
Du kan även lägga upp bilder från din
cykelsemester.
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Linnebutiken i Ätran - linneprodukter av hög kvallité,
hemtextil, dukar, gardiner mm går att köpa i butiken.

Gyltigesjön - insjö med fina vandringsleder, badoch fiskemöjligheter.

17

Cykelmagneten - en stor och välsorterad cykelaffär
med egen verkstad.

27

14

Snöstorps kyrka - är sexkantig och ritad av arkitekten
Emil Langlet. Invigdes 1883 och då stod predikstolen
i mitten av kyrkan.

2

10

Glassbo Våffelstuga - serverar våfflor med sylt och
grädde, ostkaka, dagens kaka och hembakat bröd.

19

1

Skavböke kapell - från 1925 med målningar av
Axel Olsson och Waldemar Lorentzon. (Från tiden
före Halmstadgruppen)

13

16

Banvallsleden

1

Kvarndalen Sällstorp - de kvarvarande sju skvaltorna, upprustade av hembygdsföreningen är mycket
naturskönt belägna.

Kvarnforsens Fiskecamp - erbjuder ett praktiskt
boende nära högklassigt fiske. Husen har 2 sovrum
vardera.

16

Knäreds Kyrka - uppförd 1853. Tidigare fanns det
en medeltidskyrka vid den gamla kyrkplatsen.

26

Fegen - området kring Fegen och Kalvsjön omges av
sju socknar, och är gräns mellan tre kommuner och lika
många län. Genom området och sjöarna löper även den
gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark.
Området kring sjöarna är idag kanske mest känt för sin
natur som gett sjöarna rykte som naturparadis och vildmark.

Älvseredturen

20

Sällstorps Kyrka - domineras av innertakets
symboliska målningar utförda 1793 av Jacob Magnus
Hultgren från Varberg och avbildar 17 kristna dygder.

13

15

Fegenturen
FIA (Fegen Inspiration Area) - är en informationscentral
för besökare i Fegenområdet. Här erbjuds upplysning
om de turistföretag, aktiviteter och sevärdheter som
finns runt Fegensjön i Falkenbergs, Svenljungas och
Gislaveds kommuner. Öppet sommartid

10
11

17 till och med 19 (läs information under Vessigeturen)
15 till och med 17 (läs information under Älvseredsturenturen)

1

5

Derome Trä- och Nostalgimuseum - Sveriges största
samling av äldre träbearbetningsredskap och största
igångvarande ånglokomobil.

Ätran - orten växte upp som ett stationssamhälle
i slutet av 1800-talet. Redan 1887 nådde linjen
Fegen–Ätrans Järnväg orten.

Ätrans Rum & Frukost - övernattning i naturskön
omgivning på landet. Hallandsleden går igenom gården.

15

Byaregårdens Brygghus - ett familjeägt microbryggeri
vid Viskans strand. Här bryggs öl, ordnas hembryggarkurser och ölprovningar. Tar bara emot förbokade grupper.

9

Klevs Gästgiveri - har varit gästgivaregård sedan
1600-talet. Här kan man både äta och sova gott.

16

4

Nösslinge Kyrka - träkyrka från 1688 med bl.a. en
dopfunt från 1200-talet och Hallands äldsta predikstol.
Kyrkan ligger vackert på en udde vid sjön Stora Neden.

Sjönevads borg - en ö i Sjönevadssjön med lämningar
efter en gammal borg. Omnämnd redan 1231. Kanotplats.

Axtorna B&B - ett hemtrevligt och prisvärt boende
med hotellstandard i en underbar natur.

Börs Gård Bed & Breakfast - erbjuder boende i
det ombyggda ungdjursstallet. Driver även Allergi
& Hälsoklinik.

8

13

16

3

Birgit & Curts Garden in Veddige - en naturskön
villaträdgård i Veddige samhälle. Här finns ca 2.300
växter, varav många sällsynta.

7

Mårdaklevs Antik - i den gamla affären, finns det
antika ting från förr i tiden.

Alkoven - nyrenoverat lågprislogi med möjlighet
att boka till frukost och sänglinne.

2

Snogge Hembygdsgård - ligger strax söder om
Frillesås kyrka och är en gård med anor från 1600-talet.
Hembygdsmuseum, vacker trädgård, aktiviteter
och visningar.

Ulfsheds Keramik & Kaffestuga - en levande
keramikverkstad, butik, ett keramisk Zoo och en
rustik kaffestuga med en samling av gamla verktyg.

4

Hembygdspark - ryggåsstugor och andra byggnader
finns i parken. Bara några hundra meter från hembygdsparken ligger ett gravfält med ungefär 40 gravhögar
från järnåldern.

1

Mårdaklevsturen

Spruthuset i Väby - ett litet hus där traktens brandspruta förvarades. Ett av de sista bevarade spruthusen.

12

Cykelspåret/Hallands inland

6

12

Kärnebygds kvarn och såg - en välbevarad kvarn
och såg som drevs av ett stort kvarnhjul.

Foto LisaAndersson

Foto Hannah Larsson

1

4

Åsen Hotell & Konferens - med motorsportsnostalgi
från Scandinavian Raceways storhetstid på 70- och
80-talet så är detta en legendarisk mötesplats. Har en
populär raceway bar eller restaurang.
Reftele - ett stationssamhälle vid Halmstad-Nässjö
järnväg. Söder om samhället ligger det kulturhistoriskt
riksintressanta området Finnvedens folkland med gravoch bosättningar från yngre stenåldern och framåt.

15

Mostorps Gårds Gårdsbutik - manuell disk med
både nötkött, griskött, kalvkött och lammkött.

15

bike

14

Foto PatrikLeonardsson

3

Store mosse nationalpark - södra Sveriges största
myrområde söder om Lappland med fågeltorn, olika
vandringsleder, handikappled och naturum.

Kvibille mejeri – startade 1916 och är idag den enda
svenska tillverkaren av ädel- och cheddarost..

Mostorps Gård – den sagoslottsinspirerade huvudbyggnaden uppfördes 1878-80 av ägaren Ludvig von
Segebaden i grovhuggen granit. Idag privat bostad.

Nöttja kyrka - är en bland de äldsta i Växjöstift.
Kyrkan är byggd under sent 1100- eller tidigt 1200-tal.

Hamneda Museilanthandel - Hembygdsgård

10

14

6

8

Gottskärs hamn – här finns badplats, kajakuthyrning,
hamnkrog och konditori.

bike

Bolmåns Kanot & Fritid - uthyrning av tandemcyklar och kanoter. Kanotrastplatser.

Isaberg - ett aktivitetscenter både sommar och
vinter med allt från skidåkning till kanot.

12

Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala - utställning och
föremål som visar traktens sjöfartshistoria.

5

8

9

Hölseböke Naturhälsogård – en spa anläggning i fin
naturmiljö, ekologisk god och näringsriktig mat och
bed övernattning i vildmarksby i ett annorlunda B&B.

Torpa Bystuga och Omnibus - buss- och teknikmuseum. För öppettider ring 0372-20100.

7

Mårtagården – kulturreservatet är en väl bevarad
kaptensgård och miljö från 1700-talet.

13

4

Hestras Röda Träkyrka - är uppförd 1752-1753.
Klockstapeln fanns på platsen redan år 1699. Dess
äldsta klocka är daterad till Gustav Vasas regeringstid.

11

16

Skummeslövs kyrka - en av hallands äldsta kyrkor,
de äldsta delarna är från 1100-talet.

Båstad - en liten badort på Bjärehalvön som kanske
är mest känt för Swedish Open i tennis som varje år
spelas på Båstads tennisstadion.

3

3

7

15

Skummeslövs Bed & Breakfast – Charmigt, familjärt
boende på lantgård.

Nostalgimacken Åhs! - upplev en riktig Esso-mack
fylld med gamla skyltar och nostalgiprylar.

Skivebo Kvarn - är en så kallad husbehovskvarn som
ligger vid några av Burseryds jätteträd.

Mårdaklevs Kvarn - sommarcafé med stor uteservering för fika och glass. Antikt och kuriosa intill.

Hallandsgården - boende i en bevarad miljö från
20-talet. Både stugor och rum.
Strandhotellet - unik byggnad upprättad är 1927.
Nyrenoverad restaurang med hög kvalité på både
mat och dryck.

3

3

Mjellby Konstmuseum - Halmstadgruppens eget
museum. Konstnärerna som satte färg på svenskt
konstliv under 1900-talet.

Slaget vid Fyllebro - 1676 stod slaget vid Fyllebro.
Danskarna förlorade mot svenskarna. Minnessten.

Ljushults hästkraft- turridning och tematurer med
häst och vagn.

Strandhem Bed & Breakfast - tre dubbelrum och
två enkelrum uthyres till lågt pris. Cyklar och roddbåt
kan lånas kostnadsfritt.

61

67

2

11

Kungastenen - bär inskriptioner av kungarna Oscar II,
Gustav VI Adolf och Carl XVI Gustaf.

Halmstad - information om logi, restauranger, caféer,
museer mm. i centrum hittar ni på Halmstads Turistbyrå,
alt. www.destinationhalmstad.se

Restaurang Buregården - lunchservering med
”Dagens rätt” och catering med fullständiga rättigheter.

Hjuleberg - ett privatägt gods från 1878, byggt i
anglonormandisk medeltidsstil med inslag av nygotik.

STF Vandrarhem Bråtadal - även kursgård med
KRAV-certifierat kök. Nära till flera vandringsleder.

66

Lindholmen Gård - en ekologisk fårgård på strandängarna invid naturreservatet. Gårdsbutik.

2

11

Mandy´s Diner - en vägkrog i äkta amerikansk
50- och 60-tals miljö med fullständiga rättigheter.

10

20

Halmstads slott - byggt i början av 1600-talet då
Halland fortfarande tillhörde Danmark av Kung
Kristian som härskade över det danska riket.

6

Lidhult - ett litet samhälle med service livsmedel,
apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation.

Kvarnagården - nygammal industri i Håcksvik från
1795. Vattenhjulet driver såg, svarv och stickhyvel.

S:t Olofs kapell - tidigare sockenkyrka i Lidhult, revs
1879. Uppfört i Tylösand 1949-50. Servering sommartid.

65

Dannevallen/Vallda Sandö - fiskartorp från slutet av
1700-talet invid hamnen i Vallda Sandö naturreservat.

1

2

60

Halmstad Äventyrsland - temaparker för hela familjen
med bl a vattenland och piratpark. Restaurang och kiosk.

5

bike

Vickelsbostugan - är en högloftsstuga av sydgötisk
typ från 1600-talet och ligger i hembygdsgården.

Bettans Byhåla - med saker och ting öppet sommartid

19

64

Galleri Minimal - keramikern Agneta Wennergren
bjuder på konstutställningar under sommaren.

Steninge Vandrarhem - ett gammalt badhotell från
1930-talet som idag är ett populärt vandrarhem.
bed Trevligt med ett morgondopp vid den närligande stranden.

2

1

10

Tylösand - badort med en av landets mest kända strand.
Här finns restauranger, aktiviteter och bra boende.

63

4

1

Sunnerboturen

GG-leden

Abilds kyrka - en vacker stenkyrka från 1100-talet
som anses ha Hallands förnämligaste inredning.

59

World of Riccardo - här produceras italiensk glass
efter gammal familjetradition. Mysig uteservering.
Nyöppnad restaurang.

3

Vallda Kyrkby - från vägen kan du se Vallda Säteri
från 1500-talet som är en av traktens äldsta byggnader.

Kvarnturen
Ugglarps kvarn – drevs med vatten och var i bruk
fram till 1946. Idag är kvarnen och mjölnarbostaden
privatbostäder. Man kan än idag finna spår av kvarnhjul och strömfåran på de natursköna kustängarna.

10

Nydala kvarn - här mals det mjöl än idag. Vacker
rastplats med vy över kvarnen och Högvardsån.

62

Åkulla Café & Restaurang - rustik miljö med
vackert dukade bord, en välgenomtänkt meny och
goda drycker.

Vallda Golf & Countryclub - 18-hålsbana med en
restaurang.

14

Källsjö mejeri - ett lokalt mejeri med café och butik
som säljer sin egna ostkaka, hårdost och sötost.

3

7

46

75

Glommen - idylliskt fiskeläge i en välordnad hamn
med sjöbodar, nät och livlig fiskebåtstrafik. Under
sommaren går det att köpa färsk fisk.

2

Trollgrottans B&B - ett bed and breakfast på en
hästgård. Boende i stugor eller lägenhet.

Kustsanatoriets gamla begravningsplats - historiskt
intressant begravningsplats med kapell.

Farmors Lada Bed & Breakfast – boende i gammal
hallandsgård. Sommarcafé med försäljning av antikt
och kuriosa.

Restauranger i Ullared - Stantons Kök & Bar,
Burger King, Restaurangen, Harry´s Pub & Rest,
Nimo Kiosk & Rest, PP´s Bar, Rose Garden

6

Pensionat Frillesberg - ett hemtrevligt pensionat med
tillgång till frukost, middag och andra kvällsaktiviteter.
Stråvalla kyrka - byggd i gråsten och är från ca 1250
vars förnämsta prydnad är de unika, folkliga
kalkmålningarna daterade till 1520.

Suseå Chokladfabrik - choklad- och delikatessbutik med egna chokladpraliner, närproducerade
produkter. I cafét kan du njuta av chokladmousser mm.

8

Åkulla Bokskogar - området är oerhört naturskönt
med fina utsiktsplatser och ett 20-tal sjöar. Många
fina vandringsleder i området.

2

Vessigeturen

Logi i Ullared - Gekås Ullared Camping & Stugby,
B&B Ullaredsgården, Örnatorpets Gästranch,
Berghaga gäststuga, Ullared Paradise

1

Agerörs Gård Bed & Breakfast – Fina lägenheter
med havsutsikt på gård med uppfödning av Alpackor.
Matverket - servera rejäla luncher till billigt pris
måndag till fredag.

7

Gödestads kyrkoruin - när nya kyrkan i Gödestad
stod färdig 1897 skulle man riva den gamla medeltidskyrkan. Detta visade sig vara svårt att ta sönder
murarna och ruinen lämnades åt sitt öde.

Ullaredsturen

Ginstleden
Vårt Kök - är en delikatessbutik med hemlagad
saft, marmelad, senap honung och knäckebröd m.m.

6

Stigs MC- och Motormuseum - visning i museet motorcyklar, mopeder, cyklar, telefoner, radioapparater och mycket mera.

Ätranturen
Gunillas Wärdshus - har både lunchmeny, barmeny
och á la carte att välja på.
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5

Rosen i Rolfstorps Kyrka - en romansk kyrka från
1200-talet där en 300 år gammal ros växer inne i ett
av kyrkofönstrena.

1

Fjällestorps Interiör – heminredningsbutik med
gustaviansk och lantlig klassisk stil.

17

1

Sea Kayak Billdal - anordnar kurser, guidade turer samt
uthyrning av havskajaker i Göteborgs sydligaste skärgård.

4

Bexells talande stenar - godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexell lät i slutet av 1800-talet hugga
in tänkespråk och namn på klipphällar och stenar.

Limmahögarna - två gravhögar från bronsåldern.
Den största är 15 m i diameter och 3 meter hög.

14

Holsljunga café - ett sommarcafé som ligger på
samma plats som Holsljunga camping och badplats.

1

3

Världsarvet Grimeton - den gamla radiostationen
och det tillhörande besökcentrat visar historien om
det tidiga trådlösa kommunikationssamhället.

Gäddevik naturreservat - här kantas Lygnerns
strand av en lummig lövskog. Promenadstig och
badmöjligheter från klippor eller sandstrand.

13

1

3

2

Varberg Östra Hotell & Restaurang - njut av den
fantastiska utsikten i en hemtrevlig och gemytlig miljö
där god och vällagad husmanskost serveras varje dag.

Gaia Life – kursgård och retreat med boende i
naturskön miljö. Har även en gårdsbutik.

Holsljungaturen

Gräne Gruva - mellan sjöarna Holsjön och Lilla
Hallången i västra delen av kommunen ligger Gräne
gruva. Här bröts fältspat från slutet av 1800-talet
som bl.a användes i porslinsindustrin.

1

Restaurang Lygnern - inriktning är svensk-italienskamerikansk med hemlagade rätter och pizza.

7

Onsalaturen

Åkullaleden

Lygnernturen

Ekelundhuset - väveri, butik och museum.
Sannolikt världens äldsta dokumenterade textila
familjeföretag.

Särö - en tätort i Kungsbacka som blev en populär
bad- och semesterort för rika göteborgare under

15

18

Falkenbergs Turistbyrå

Hovås Kallbadhus - har en privat strand, ett café
och en restaurang på klipporna vid Askimsfjorden.

Sportson
Kabelgatan 12
434 37 Kungsbacka
Tel: 0300-103 00

Cykel & Motorreparationer
Hans Lindblom
Borrvägen 4
432 95 Varberg
Tel: 0340-62 34 00
CykelHuset
Birger Svenssons Väg 14
432 40 Varberg
Tel: 0340-61 10 60
Kungsbacka Cykel &
Motor
Hantverksgatan 5
434 42 Kungsbacka
Tel: 0300-777 30

Team Sportia
Hantverksgatan 3
434 42 Kungsbacka
Tel: 0300-713 55
Vartex
Batterivägen 14
432 32 Varberg
Tel: 0340-64 60 00
Cykelcentralen
Fredsgatan 2
335 30 Gnosjö
Eks i Hulared AB
Hularedsvägen 24
514 50 Limmared
Tel: 0325-430 22
Dincykel
Skaraborgsvägen 38
506 30 Borås
Tel: 070-749 52 25

Tradefelts Cykelaffär
N Storgatan 11
332 30 Gislaved
Tel: 0371-511210

Smak och Design
Sunnaryd
Tel: 0371 - 711 91

Cykelhuset Fåglum
Birger Svenssons väg 14,
Varberg.
STF Vandrarhem Stora Segerstad Tel 0340-611060
Tel: 0371- 58 46 96
Erlan Cykel & Sport
Kuggaviksgården
Västra Vallgatan 41
Åsa Vandrarhem
Varberg.
Tel: 0340-65 12 85
Tel 0340-144 55
Kungsbacka Vandrarhem
Tel: 0300-381 60
Kvarnen i Hyssna
Melltorpsvägen 3
511 68 Hyssna
Tel: 0320-380 23

Västkust Äventyr
”Mountainbike Turer”
Tel: 073-800 9401

Cykelverkstaden No 1
Snidaregatan 6
Varberg
Tel: 0340-143 53
Kuggaviksgården
430 31 Åsa
Tel: 0340-65 12 85

Bikes for hire
(Ingrid och Mark Munro)
Ridge Cykling (MTB)
Skällandsö, 341 96 Ljungby Tel. 073-382 17 87
Tel: 0370-450 80
Halmstad Cykeluthyrning
Tannåker cykel och kajakcenter Österskans, Halmstad
Tel: 0735-305 762
Tannåker Tallbo,
341 96 Ljungby
0735-673 232
Tel: 0372-930 40
Ängsgårdens
cykeluthyrning
Laholm
Tel: 0430-630 06

Charlottenlund
31492 Långaryd
Tel: 0371-460 57

bike

bed

I arbetet med att ta fram den nya Cykelkartan över
delar av Västra Sverige och Västra Småland har vi
lagt till fler leder och turer samt fler POI:s (Points of
Interests). Vi har även inspirerats av internationell
kvalitetssäkring av logianläggningar som främjar
cykelturism. Vi har även lagt med några egna svenska
kvalitetskrav.
•
•
•
•
•
•
•

Kort logivistelse med sen incheckning.
Ligga utmed en regional eller lokal cykelled.
Möjlighet att låsa in och reparera en cykel.
Följa Räddningstjänstens krav på brandsäkerhet.
Kunna erbjuda en bastant frukost.
Möjlighet att skölja upp och torka kläder.
Främja cykelturismen genom att länka till bl.a.
www.bike2bed.se och andra sidor som arbetar
med tips och råd om cyklandet.

Logianläggningar på cykelkartan som uppfyller dessa
krav är uppmärkta med symbolen:
bike

bed

Det går även att läsa mer om dessa samt ta del av
cykelkartor på www.bike2bed.se
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