Upplev Växjös
mest bedårande
utsikter och vackra
naturmiljöer på
ett enkelt sätt

ändrar på det genom att
binda samman Växjös
olika bostadsområden med
närområdets riktiga pärlor.
Färden förgylls också av en rad
rastplatser med möjlighet till bad och
grillning med mera. Här ges naturligtvis
utrymme för heldagsutflykter med
aktiviteter som passar hela familjen.
Stråket Växjö Runt är utmärkt med sitt
eget märke, utformat som ett hjul.
Längs vägen finns också informationstavlor för den nyfikne som vill fördjupa
sig i de miljöer som passeras.

G

enom den drygt fyra mil långa gång- och cykelleden Växjö Runt tar du dig lätt runt staden med
dess skiftande miljöer. Gång- och cykelstråket går genom
flertalet naturreservat. Leden slingrar sig genom löv- och
barrskog, förbi artrika våtmarker och en rad glittrande sjöar.
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Teleborg

Längs med leden passeras
också välskötta kulturmiljöer,
som Kronobergs Slottsruin
och området kring
Knutsgård med sin
sagolika vy över
staden. Tidigare har
många av områdena
runt Växjö varit
svårtillgängliga och
anonyma. Växjö Runt
Kronobergs slottsruin

Växjö Runt använder sig ofta av befintliga stigar och småvägar.
Det stadsnära stråket nås via de många anslutningarna till det
befintliga cykelvägnätet. Därför är det också enkelt att skapa
egna rundor som passar just för tillfället.
Vi önskar dig varmt välkommen, till fots eller på cykel,
runt Europas grönaste stad. Staden där vägarna möts.
Vi kan utlova en fantastisk upplevelse som berikar både din
hälsa och miljön!

Gång- och cykelstråket

Växjö Runt
– en stadsnära naturoch kulturupplevelse
i Europas grönaste stad
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För mer detaljerad information se
Växjö kommuns Cykelkarta som
kan hämtas på Växjö Turistbyrå.
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Upplev Växjös smultronställen

Växjö Runt är märkt
med denna symbol

