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Stora Vattenriketrundan

kollakristianstad

Cykelturen går genom stora delar av Kristianstads Vattenrike,
och längs vägen passerar du flera besökspunkter i biosfärområdet. Men du besöker även en medeltida stad och vattenfall.
Cyklar du hela turen är den totalt 80 km.
FOTO: Claes Sandén/Kristianstads kommun, Absolut Home, Mattias Roos/Kristianstads kommun,
Camilla Melin/Blåherremölla.

Turen följer Sydostledens
skyltning från Kristianstad
söderut. Du passerar Hammarsjön, Ekenabben, Viby
och Rinkaby ner mot Åhus.

längs hamnpromenaden och
se Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadsmur. Åhus
fanns redan på medeltiden
och här finns mycket att upptäcka från den tiden.

Charmig gata i medeltida Åhus.
Skaka loss på Absolut Home.

I Åhus finns det gott om
boende, caféer och restauranger. Gör ett besök på
Absolut Home, njut en glass

Från Åhus och söderut finns
det gott om möjlighet till
svalkande bad då havet aldrig
är långt borta. Fortsätt till
Juleboda och stanna gärna till
vid Blåherremölla innan det
är dags att svänga mot Maglehem och fortsätta tillbaka
mot Kristianstad. På vägen
passerar du Degeberga. Här
finns en väldigt vacker hembygdspark och Forsakar, ett

Avstickare!
Missa inte ett besök på
Artillerimuseet. Sveriges
kanonmuseum nummer ett.
Ett stort museiområde där
du hittar kanoner, fordon och
utställningar som berättar om
svenska artilleriets historia.

Söta och pittoreska Blåherremölla.

av Skånes största vattenfall.
Väljer du att cykla österut
från Åhus kommer du till
Landön och Tosteberga, två
fiskelägen och Skånes enda
skärgård. På vägen dit passerar du Rinkaby skjutfält
så tänk på att kontrollera
aktuella skjutövningar så du
slipper ta en omväg. I Trolle
Ljungby passerar du vacker
slottsmiljö. Här finns gott om
godsaker hos Minas chokladstudio, kött och charkuterier hos Viltboden samt
hantverksöl hos Charli’s.

Cykla mer?
Naturreservatet Forsakar har med
sin djupa, trolska ravin och höga
vattenfall i alla tider varit en inspirationskälla till sagor och sägner.

På www.kristianstad.se/cykla
hittar du fler cykelturer.

Cykla längs havet och sjöarna, i
skogen och det öppna landskapet, till konsten och kulturen.

De flesta turerna är lättcyklade
och går på cykelväg, före detta
banvall eller mindre trafikerade
vägar men det finns även lite
mer utmanande turer.
Välj vad som passar dig, packa
picknick-korgen, ta på cykelhjälmen och trampa iväg!
Turerna är inte skyltade!

