Vandrings- & cykelleder

Basläger Bauergården
Vi vill att naturupplevelsen här ska bli något du minns med ett stort leende.
Om du vandrar, cyklar eller springer, är nybörjare, glad motionär eller
erfaren ska du hitta något som passar dig. Du sätter nivån, njuter i fulla
drag och låter oss ta hand om resten.

Här finns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omklädningsrum & dusch
Cykeltvätt & förråd
Mekrum för cyklar
Tvättmöjligheter
Utomhusgym
Bastu & badstrand
Cykeluthyrning (förbokning krävs)
Grillplats & grill-/picknickkorgar
Minibuss att hyra

Instruktör & guide
Vill du slipa på din stigcykling, tighta till klungan, slippa ta ut rutten själv
eller få en guidad temavandring? Våra instruktörer och lokala guider
hjälper dig gärna. Kontakta oss på 036-540 06 för att boka.

Ta hand om naturen!
Att få röra sig fritt i naturen är en förmån som också innebär ansvar och
det finns vissa saker du bör tänka på när du vandrar, cyklar eller vistas i
naturen. Är du osäker läs gärna på om allemansrätten eller fråga oss.

Sagolika cykelleder
Trollstigen | 5,7 km MTB, 96 höjdmeter
Leden är lättcyklad men det finns dock en utmaning här och den heter
backar. Området är kuperat och det är just höjdmetrarna som är det tuffa.
Fabrikören | 5 km MTB, 97 höjdmeter
Denna led tar dig först förbi Fabriken i Bunn och sen längre in i den
trolska natur där John Bauer hämtade inspiration till hans hans sagolika
illustrationer.
Bergakungen | 8 km MTB, 161 höjdmeter
Bergakungen delar i stort sett dragning med Trollstigen till en början, för
att sedan fortsätta i en längre slinga. Här kommer du från skogen ut på
höglänta åkrar med härlig utsikt.
Esters stråk | 2,3 km MTB, 45 höjdmeter
Här möter du backar att klättra uppför och en skön nedfart med möjligheter till fart och bus. En perfekt uppvärmning inför de längre lederna.
Kvarnen | 14 km GRAVEL, 166 höjdmeter
En härlig och något krävande rutt med många långa backar som i slutet
bjuder på en oslagbar utsikt över sjön som kompensation.
Fågel Blå | 15 km GRAVEL, 135 höjdmeter
Rundan som har allt! Sköna grusvägar, krävande stigning på traktorstig
och asfaltsrakor. Passar lika bra för MTB som gravel.
Bauer till Vista | 24 km Endast start markerad, se digital led
Bauer till Berget | 12 km Endast start markerad, se digital led

Hej & hänsyn!
Alla våra leder är till för både vandrare, löpare och cyklister och finns
även digitalt på RideWithGPS.com där du även hittar många fler. Kom
ihåg att vinkla glatt till varandra och att fotgängare har företräde!
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Trolska vandringsleder
Alla våra leder är till för både cyklister, löpare och vandrare och beroende
på hur du tar dig fram har lederna olika färdriktningar. Du som går och
springer har alltid företräde och möter cyklisterna istället för att bli omkörd.
Fabrikören | 5 km
Denna led tar dig in i den trolska natur där John Bauer hämtade inspiration
till hans sagolika illustrationer och avslutas strax efter Fabriken i Bunn.
Esters stråk | 2,3 km
Det sägs att Ester och John Bauers relation var lite av en bergochdalbana
och så är även denna led. Lite uppför, lite nedför och däremellan kärleksfulla och lugna andrum.
John Bauerleden | 57,7 km
Bauerleden sträcker sig mellan Huskvarna och Gränna och går precis
runt husknuten. Perfekt för både vandring och cykling. Följ de orangemarkerade ledstolparna.

Långdistans
Vill du ge dig ut på en lite längre tur rekommenderar vi våra cykelleder
Kvarnen och Fågel Blå. Båda går på en blaning av grus- och asfaltsväg
och bjuder på vackra miljöer. På vår hemsida tipsar vi om fler leder och
intressanta platser att besöka i närområdet!

MTB-spår nära Bunn
Bauerskogen är full av trolska stigar men vill du köra på fler preppade
spår så har vi turen att ha några av Smålands bästa MTB-spår i närheten.
Gör det till en heldag och cykla fram och tillbaka eller ta bilen.

GBOK MTB | Gränna
Bara en uppvärmning bort (cirka 10 km) ligger Grännabygdens OK´s hemvist
uppe på Grännaberget. Här finns flera markerade leder med olika svårighetsgrader, single track, flowtrail, pumptrack, hoppzon, cykeltvätt och
vattenstation. Du kan cykla dit på en blandning av stig och väg eller ta den
snabbaste vägen som går på asfalt, kika på hemsidan för vägbeskrivning.

Vistabanan | Kaxholmen
Vistabanan är en av Sveriges äldsta tävlingsbanor och ligger bara 15
km bort. Banan har ett härligt flow med doserade kurvor, single track,
små hopp och passar både nya och erfarna cyklister. Du kan cykla dit på
Bauerleden eller ta asfaltsvägen förbi Ölmstad och Skärstad.

IKHP | Huskvarna
På IK Hakarpspojkarnas arena på Huskvarnaberget har det körts flera
mästerskap. Förutom den tuffa EM-banan från 2016 finns där flera leder
med olika svårighetsgrader och här finns också dowwnhill och lift. Du kan
cykla hela vägen till IKHP genom att följa Bauerleden söderut i cirka 30
km men vi rekommenderar att ta bilen då leden både är lång och tuff.

