
 

Cykelutflykt runt Rottnen 
Utflykten utgår från Prostgården B&B och är 53 km 
lång. 
 
Förbered dig gärna genom att ladda ner Sagolika-
Sunne-appen som finns att hämta där appar finns. Se 
också de olika besöksmålens hemsidor för mer 
information om öppettider mm. 

 
 

 
 

Torvnäsvägen 1, Sunne 
Tel. 0565 14996 

prostgarden.com 
info@prostgarden.com 

Några av sevärdheterna efter vägen 
• Frykensundet Förbinder Övre Fryken med 

Mellan-Fryken. Sunne har fått sitt namn efter 
sundet. 

• Josses fängslande loppis: I gamla tingshuset 
nära hembygdsgården. 

• Holmby flygplats: Med lite tur kan man få sig en 
flygtur här. Kontakta Sunne Flygklubb. 

• Gettjärnsklätten: Naturreservat på en bergstopp. 
Från landsvägen går en vandringsled upp till en 
vidunderlig utsikt på toppen. Leden är inte lång, 
men brant. 

• Gräsmarks kyrka: Vacker kyrka från 1738. Populär 
för bröllop, dop med mera. 

• Kalasmakeriet på Prästgården: Restaurang med 
mycket god mat på andra sidan Lillsjön, sett från 
kyrkan. Ring och boka i förväg. 

• Gräsmarks pizzeria: Sista chansen att få sig ett 
riktigt skrovmål innan hemfärden börjar. 

• Gräsmarks hembygdsgård: med en samling av 
gamla timmerstugor och lite annat. 

• Kings Cakery: Riktigt god mat och fika i 
Amerikansk vägkrog-stil. 

• Rottneros park: … eller Ekeby som den heter i 
Gösta Berlings saga. Skulptur och trädgårdspark. 
Spännande för stora och små. 

• Berättarladan: Västanå teaters högborg som 
tyvärr fått ställa in sin sommarföreställning 2020. 

• Sunne golfklubb: Restaurang, golfshop och 
förstås en väldigt vacker golfbana. 

• Sunne camping och sommarland: Själva 
sommarlandet är stängt under 2020 till följd av en 
brand, men här finns en del annat att göra såsom: 
krog, bowling, tennisbanor, äventyrsgolf, 
badstrand och lekplats mm. 

Vägbeskrivning: 
• Cykla norrut förbi kyrkan till Storgatan. Sväng 

vänster och ta bron över Frykensundet. 
• Korsa Storgatan och följ cyklevägen längs vattnet. 
• Vid Bryggarbron sväng vänster till Strandbrinken 

som snart övergår i Åmbergsvägen. 
• Följ Åmbergsvägen till E45. Korsa E45 VÄÄÄLDIGT 

FÖRSIKTIGT!!! 
• Följ landsvägen 19 km till Gräsmark. 
• I Gräsmark ta vänster mot Arvika och följ landsvägen 

23 km till Rottneros. Det är lite glest med besöksmål 
efter den här sträckan, njut i stället av underbart 
vackra vyer. 

• I Rottneros ta cykelbron över E45 och följ 
cykelvägen mot Sunne. 

• Vid Kolsnäs motionscenter ta vänster och sedan 
höger in på Ekebyvägen. 

• Efter 1,2 km ta höger in på Kvarngatan och glid fram 
genom Sunne centrum mot Sundsbron och tillbaka 
till Prostgården. 
 

 



 


