Varpan Runt
18 km
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Det här är en lättcyklad tur som följer sjön Varpans stränder och passerar flera badplatser och intressanta historiska
platser. Turen tar ca 1-2 timmar att cykla i lugnt tempo.
Från Lugnet ner till sjön Varpan finns det två vägar att cykla.
Båda börjar längs gång-/cykelvägen förbi stora parkeringen
och vidare ut över de öppna fälten nedanför Åsbobacken (1).
Efter ett par hundra meter kommer du till en tunnel under RV
80. Lättcyklat alternativ: Cykla under tunneln, håll höger och
vidare på cykelvägar och småvägar parallellt med RV80. När du
har brandstationen på din högra sida följer du cykelvägsskyltar
mot Stennäset. Nu har du Varpan på din högra sida.
Soännande alternativ: Fortsätt rakt fram och följ den kuperade parkvägen hela vägen ner till korsningen (2). Cykla under
vägen mot Enviken och ta sedan vänster ner mot sjön. Nu har
du Varpan på din högra sida. Följ strandkanten.
När du passerar Varpans utlopp i Faluån kan du stanna och läsa
på om bergsmansbygden runt Varpan. Efter bron tar du höger
in på Gamla Grycksbovägen. Efter någon kilometer passerar
du Gullnäsgården – stanna och fika eller ta ett dopp! Sedan

fortsätter vägen vackert längs sjökanten tills du kommer till
Bergsgården (4) där du tar höger mot Österå. Nu slingrar sig
vägen ut i jordbrukslandskapet, över ängar och förbi fårhagar.
Väl framme i Österå (5) kan du stanna och förkovra dig i mer
världsarvshistori. Fortsätt sedan vidare mot Falun, håll höger
mot Hökviken/Uggelviken vid (6) och följ sedan den lilla vägen tillbaka mot Falun. När du kommer till korsningen (2) igen
tar du samma väg tillbaka till Lugnet som du kom.
UNDERLAG
Grusväg och asfalt
RASTPLATSER OCH SEVÄRDHETER
Boysen Beach Fin badplats
Gullnäsgården Fin badplats och ett litet gemytligt fik
Bergsgårdens Badplats
Österå Badplats och världsarvshistoria

