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Välkommen till cykelvänliga Hylteslingan!
Vi vill såklart att du ska få det så bra som möjligt när du är cykelgäst i Hyltebygden. 
Därför har vi samla flera bra tips på besöksmål som är cykelvänliga. Vilket innebär att 
hos oss hittar du fotcykelpump, cykelolja och verktyg för småjusteringar. Vi erbjuder 
även en lokalproducerad ringblomssalva för skavsår. Självklart har vi även plåster och 
andra förband. Vidare vet vi att du som cyklist börjar frysa först om händer och fötter, 
därför erbjuder vi fryspåsar. Sätt fryspåsarna över dina sockor och ner med allt i skon. 
Alltså inte utanpå skon! När du stannar till hos oss är du självklart välkommen att fylla 
på din flaska med Hyltes goda vatten och ladda din mobil.

När det är nattedags
Vi som har cykelvänliga boenden förstår att du är rädd om din cykel - för den måste 
ju fungera nästa dag! Som boendevärd ser vi till att du kan spola av din cykel om det 
behövs. Sedan får du ställa in den i säkert förvar under natten. Behöver du justera något 
på cykeln? Självklart finns det en plats där du kan småmeka. Kanske vill du även tvätta 
dina cykelkläder? Klart att du ska få - vi vill vinka av en hel och ren cyklist nästa dag. 
Därför har vi sett till att du kan torka upp både kläder och skor. Har du fått cykelolja på 
dig? Det kan vara svårt att få bort i duschen, så säg till när du checkar in, så får du en 
tvättsvamp. Ont i nacke, axlar eller ömmande lår? Flagga för det på morgonen till det 
boende som du ska anlända till under dagen, så försöker vi att erbjuda massage.

Sväng på styret 

 visithylte.se
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Vill du ha fler tips på besöksmål under cykelturen än de du hittar här? 
Surfa då in på webben och ladda ner Sväng på styret med ännu mer 
inspiration om vad du kan se och uppleva längs Hylteslingan!

visithylte.se
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12.  TIRAHOLMS FISK
Ett cykelstopp som erbjuder hotell, gårdsbutik, fi sk-
restaurang, glasscafé och badplats. Naturskönt beläget 
vid sjön Bolmens strand. 
Tel: 0371-640 19  www.tiraholm.se 

13.  VALLSNÄS CAMPING
Cykeldagen börjar ta slut. Vad sägs om att bo på en 
halvö i sjön Unnen? Bara att välja mellan tält eller stuga 
och restaurang har vi också! 
Tel: 0371-602 33   www.vallsnascamping.se 

14.  UNNARUM
Cykeldagen är slut. Mörkret börjar komma. Då hänger 
du med oss ut i storskogarna på en viltsafari med till-
tugg! Du kan även koppla av i vår trevliga hantverksbutik 
och pub.
Tel: 0371-600 44  www.unnarum.se  

15.  UNNARYDS KIOSK OCH CAFÉ
Mötesplatsen för cyklister i Unnaryd året runt! Snabbfi ka, 
toalett samt värdarna Marie och Anna som vet allt som 
du som cyklist behöver veta om Hyltebygden.
Tel: 0371-603 98  www.unnaryds-kiosk.se    

16.  ALEBO PENSIONAT
Sov gott i gammeldags pensionatmiljö vid sjön Unnen 
strand. Låt smaklökarna gå i spinn efter allt hojande - vilt 
från storskogarna eller fi sk från sjön. 
Tel: 0371-600 18  www.alebo.se 

17.  BÄCKHÄSTENS BAGERI
Dags för ett cykelstopp? Vad sägs om vedugnseldad 
gofi ka på ekologiska råvaror? Gratis te och kaffe för dig 
som kommer på cykel! 
Tel: 0371-630 49  www.backhasten.se 

18.  YABERG KAFÉ OCH BED & BREAKFAST
Här kan du både äta och bo i en rogivande kulturmiljö. 
Låt benen vila - gå på fi sketur eller ta en runda kring 
Färgensjöarna. För mätt för att cykla vidare? Stanna över 
natten. 
Tel: 070-049 55 00  www.yaberg.se 

19.  FEMSJÖ – UPPLEV ELIAS FRIES HEMBYGD
Låt cykeln vila medan du njuter av denna idylliska plats. 
Här fi nns vandrarhem, informationsbyggnad med grill-
plats, Friesmuseet, medeltidskyrka och vandringsleder. 
Tel: 0345-120 95  www.femsjo.com 

20.  PENSIONAT SÅGKNORREN
Ställ cykeln, sparka av dig skorna, sätt dig på bryggan 
och klunka en kall öl. Njut sedan av hemlagad middag 
och somna till storskogens ljud… 
Tel: 0345-120 90  www.sagknorren.se 

21.  SKALLINGE GÅRD
Lång dag på cykeln? Grilla i rofylld natur och låt dig 
sedan vyssas till sömn i en timmerstuga vid vattnet. Bara 
tillfälligt stopp? Då är gofi kan serverad! 
Tel: 076-007 20 47  www.cahom.se

1.  TORUPS GÄSTGIVAREGÅRD
Slappna av efter dagens cykling i charmiga rum och njut av 
en bastu med sjöutsikt, samt ett dopp i Sjögårdsjön. 
Tel: 0345-208 08  www.torupsgastgivaregard.se 

2.  NATURZONEN I WISMHULT
Efter en dag på cykeln. Vad sägs om lite cykelmassage, dra 
upp en fi sk till kvällens grillning samt en roddtur efter maten, 
och sedan få sova i en stuga nära sjön! 
Tel: 0707-99 88 85 www.naturzonen.se 

3.  RYDÖ GOLFKROG
Knorrar det i magen? Parkera cykeln och låt magen få svensk 
husmanskostlunch eller en cykelfi ka!
Tel: 0345-215 90 www.rydogolf.se/se/restaurang 

4.  LAHULT
Är cykeletappen slut? Boka Lahultshuset! Ta ett dopp i La-
hults kvarndamm eller en roddtur på Sandsjön och dra upp 
en fi sk. Besök Lahultsboden och gör ett loppisfynd eller köp 
lammskinn. 
Tel: 070-522 10 93  www.lahult.se

5.  GLASSBO VÅFFELSTUGA
Nu har du trampat på bra och det är dags för paus. Känn 
doften av nybakade frasiga våffl or, gofi ka och smörgåsar. Och 
ja, allt är hembakat - så klart!
Tel: 0345-208 25  www.glassbovaffelstuga.com 

6.  TMAC
Cykeluthyraren i Hyltebruk men också cykelräddaren. Vi hjäl-
per till med att laga punkor och skruva här och där om det 
behövs! ”Närproducerade” Skeppshultscyklar för uthyrning.
Tel: 070-283 64 64, 070-181 64 55   www.tmac.se

7.  CHARLOTTENLUND HOTEL & RESTAURANT
Bo, äta eller fi ka före cykling in i storskogarna? Du bestäm-
mer. Boende i 1800-talsmiljö eller vildmarksboende och mat 
som lagas från grunden.
Tel: 0371-460 57  www.charlottenlund.com 

8.  JÄLLUNTOFTA CAMPING
Här står kreativiteten och själen i centrum. Välkommen till 
pärlan vid sjön Jällundens strand!
Tel: 0371-720 10  www.jalluntofta.se 

9.  TURISTTRÄFF JÄLLUNDEN
En mötesplats för cyklister med möjlighet att ladda om med 
en kopp kaffe och tips på hur du kan svänga på styret i vårt 
sköna område. 
Tel: 0722-40 80 02  www.turisttraff-cafe.jimdo.com

10.  KROKSJÖBOLAGET
Övernatta i eko-huset Unnarydsstugan vid Kroksjöns strand. 
Naturnära avslappning med yoga, massage och ört-trädgård. 
Kanske tillverka egen Ringblomsalva? 
Tel: 070-600 34 18  www.kroksjon.se  

11.  HALVARS VERKSTAD
Cykelräddaren i Unnaryd. Punka och annat onödigt fi xas!
Tel: 070-232 82 81  Facebook: @HalvarsVerkstad
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Hylteslingan
Bolmen runt
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Unnen runt
Cykelled Femsjö och Färgensjöarna
Släktleden
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