Familjens cykeläventyr genom

Flygbild över Säterdalsravinen

Säterdalen

Lekparken i Säterdalen

Säterdalen är en oas för barnfamiljer!
En cykelupplevelse utöver det vanliga väntar i södra Dalarna. Bara två timmar från
Stockholm och ett stenkast från trästaden Säter hittar du Säterdalen.
Upptäck den unika miljön i Säterdalens naturreservat tillsammans. På cykel tar ni er ner i ravinens
täta grönska där jätteormbunkar ger närmast ett tropiskt intryck. Utforska skogsklädda branter
och stigar som följer Ljusteråns vindlande vatten.

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda
vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!
I området finns ett par naturreservat. I Säterdalen får du bara cykla på de cykelleder som är markerade
på denna karta. På Bispbergs klack får du cykla även utanför cykellederna, men tänk på att terrängen
kan vara mycket svår och känslig. Det finns regler att följa i reservaten. Dessa finns beskrivna på
informationstavlor i områdena.
För mer information och bokning kontakta:
Visit Södra Dalarna på telefon 0771- 626 262 eller www.visitsodradalarna.se.
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Allemansrätt och naturreservat

Karta på andra sidan!

Cykelturer
1 Ljustern runt / 11 km
Turen är lämplig för barn från 6 år och uppåt.
En ganska lätt tur på antingen mountainbike eller standardcykel. Här åker du mestadels på grusväg i
vacker natur. Passa på att ta ett dopp i Ljustern eller stanna och grilla vid någon grillplats. Ta med spö
om du vill prova att meta från någon av bryggorna. Köp fiskekort på turistbyrån eller campingen.
Säterdalen

Bispbergs klack

På turen kan du passa på att testa drivingrangen vid Säters Golfklubb. Eller stanna till vid Jönshyttan,
en gammal hyttplats från 1400-talet.

2 Säterdalen - Dirtbanan / 5 km
Turen är lämplig för barn från 6 år och uppåt.

Ljustern

Bispbergs klack

Säterdirten

En mycket varierande mountainbike-tur som är barnens favorit. Turen slingrar sig fram genom
Säterdalen, som är ett av Europas största ravinsystem. En säregen och unik naturupplevelse väntar
i det mäktiga ravinsystemet. Meterhöga ormbunkar, täta buskage och prunkande örter bidrar till
ett nästan tropiskt intryck.
Cykelturen passerar också Säterdirten. En cykelupplevelse utöver det vanliga med velodromkurvor
och härliga hopp. Hoppen är byggda för hand och området ändrar ständigt karaktär.
Passa på att äta lunch och leka i Barnens Dal - en lekplats för barn i alla åldrar med levande fäbod,
fiske, klätterställningar, stora rutschbanor samt Dalstugan med café och servering.

3 Säterdalen - Bispbergs klack / 13 km
Turen är lämplig för barn från 10 år och uppåt.
En utmanande tur på mountainbike genom vacker gruvmiljö upp till Bispbergs klack. Ta god tid på dig,
klättra uppåt i etapper och glöm inte vattenflaska.
Belöningen blir en vidunderlig utsikt som inte slås av många andra platser i Dalarna. Berget reser sig
315 m över havet och härifrån kan du till exempel se hoppbackarna i Falun och gruvlavarna i Garpenberg.
Vid Bispbergs klack finns det vindskydd och grillplats där ni kan avnjuta er medhavda picknick med
närproducerade läckerheter. Sen går det undan nedför på stigar och grusvägar tillbaka till Säterdalen.
Fäboden i Säterdalen

Bispbergs klack

Cykelturer
1 Ljustern runt / 11 km
2 Säterdalen - Dirtbanan / 5 km
3 Säterdalen - Bispbergs klack / 13 km
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Bispbergs klack: 60.356667, 15.815694
Cykeluthyrning: 60.343611, 15.762806
Dalstugan: 60.350167, 15.759222
Dirtbana: 60.354889, 15.7495
Fäbod: 60.347667, 15.768472
Gruva: 60.361655, 15.792782
Jätteklacken: 60.347778, 15.806722
Kônsta: 60.353833, 15.764361
Säter Stadshotell: 60.347222, 15.747806
Säters camping: 60.336306, 15.740056
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gps 1: 60.357511, 15.750629
gps 2: 60.353635, 15.772032
gps 3: 60.356972, 15.781611
gps 4: 60.361586, 15.797106
gps 5: 60.356167, 15.815083
gps 6: 60.356056, 15.802667
gps 7: 60.351164, 15.804112
gps 8: 60.344111, 15.791306
gps 9: 60.353083, 15.779389
gps 10: 60.353657, 15.772286
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