
Cykelleder i din egen takt







Cykelturen på Ginstleden börjar vid länsgränsen i söder 
där du cyklar på mindre vägar utmed kusten genom 
Skummeslövsstrand och Mellbystrand, som tillsammans 
bjuder på inte mindre än 12 km långgrunda sandstränder. 
Här kan du välja att göra en avstickare till Laholm, 
Hallands äldsta stad, som enklast nås via cykelbanan längs 
väg 24. I Laholm lockar bl a den pittoreska stadsdelen 
Gamleby, Teckningsmuseet, fi na konstverk, en intressant 
laxodling eller kanske en ångbåtstur på Lagan.

Tillbaka på Ginstleden lämnar du Mellbystrand via Höka-
fältets naturreservat och cyklar mot Snapparp, där det 
fi nns en fi n rastplats med utsikt över Lagans mynning. 
Leden går nu vidare mot Gullbranna, Laxvik och passerar 
det gamla klapperstensgravfältet vid Påarp. Fortsätt genom 
Trönninge och vidare in mot Halmstad.

Halmstad är Hallands residensstad och absolut värt en 
rejäl paus. Innan du passerar Slottsbron över Nissan har 
du Tropikcenter med spännande exotiska djur på vänster 
sida. På andra sidan Nissan tronar Halmstads slott och 
skolskeppet Najaden med promenadavstånd till centrum. 
Här kan du fl anera på Storgatan, där butiker, caféer och 
restauranger ligger tätt, beskåda Carl Milles fontän ”Eu-
ropa och tjuren” på Stora Torg och 91:an Karlsson-statyn 
vid Norre Port. Mer konst fi nns på Länsmuseet Halmstad 
och Mjellby Konstmuseum, som är Halmstadgruppens 
eget museum. 

Väl på cykeln igen fortsätter du mot rondellen och cykel-
vägen som tar dig ut mot badparadiset Tylösand. På 
vägen passerar du bl a Halmstad Äventyrspark med ett 

Ginstleden 
Cykelspåret Väst

Fakta:
Ginstleden, som följer kusten och sammanfaller med Cykelspåret Väst, har en totallängd på cirka 200 km. Det 
låter kanske inte så mycket, men tänk på att du ska hinna stanna, uppleva och njuta av din cykeltur. Dela därför 
gärna upp Ginstleden i lämpliga etapper. I alla städer längs leden fi nns turistbyråer som kan ge dig upplysningar 
om exempelvis övernattningsställen, cykelreparatörer, apotek, banker och när olika attraktioner är öppna. I texten 
har vi valt att beskriva vägen från söder till norr, men självklart kan du börja i norr, om det passar dig bättre. 

Turistbyråer längs Ginstleden:
Laholm: Rådhuset, Stortorget, tel 0430-154 50 • Halmstad: Halmstads slott, tel 035-13 23 20
Falkenberg: Holgersgatan 11, tel 0346-88 61 00 • Varberg: Brunnsparken, tel 0340-868 00
Kungsbacka: Storgatan 41, tel 0300-83 45 95


























