Vandringsled

Baldersnäs

Dals Långed ca 5 km
Dalsland

SVÅR
MEDELSVÅR
LÄTT
MYCKET LÄTT

Vandring

TID 1–1,5 timmar
START & MÅL Baldersnäs herrgård, Dals Långed
MARKERING Omarkerad, tydlig stig
HUVUDMAN Västkuststiftelsen

HITTA HIT & PARKERING
Baldersnäs ligger ca 3 km norr om
Dals Långed. Mycket bra skyltning till
anläggningen finns från alla större vägar
i området.
Två större parkeringar finns i anslutning
till anläggningen.
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LOGI & MAT
Baldersnäs erbjuder hotellrum i
Herrgårdbyggnaden eller rum i
nybyggda flyglar med utsikt över
Laxsjön. Välrenommerad restaurang och
sommarcafé.
Bokning & info tel 0531-412 13
ÖVRIGT PÅ BALDERSNÄS
Steneby Hemslöjd - Hantverksutställning
och butik, öppet dagligen maj-sept 11-18
Gästhamn med el, vatten, toalett, dusch
och tvättstuga.
För att utnyttja lägerplatsen vid ”Världens
ände” krävs innehav av naturvårdskort.
Information–dalslandnordmarken.se
BLÅ LÄTT VANDRING

Grusväg och/eller stig med små
höjdskillnader. Blöta partier kan
förekomma.
MER INFORMATION

vandringsland.se
naturidalsland.se
baldersnas.eu

LEDBESKRIVNING

Baldersnäs

En riktig naturpärla! På en halvö i Laxsjön, som ingår i Dalslands kanals
sjösystem, ligger ett att Dalslands populäraste besöksmål - Baldersnäs
herrgård och naturreservatet Baldersnäs. Längs strandlinjen runt
halvön går en ca 5 km lång vandringsslinga som är i stort sett fri från
backar och som bjuder på många fina naturvyer.
Baldersnäs är ett naturreservat och ett av Dalslands stora turistmål.
På anläggningen finns bland annat hotell, restaurang, sommarcafé och
hantverkshus. Under främst sommarhalvåret genomförs också en mängd
större evenemang.
Runt herrgårdsbyggnaden finns en parkanläggning med anor från slutet
av 1700-talet. Den bestod ursprungligen av över 240 främmande trädslag,
tusentals exotiska växter, konstgjorda holmar, broar, promenadstigar och
paviljonger. Delar av den storslagna anläggningen finns kvar än idag och
utgör ett populärt strövområde.
För den som vill vandra en lite längre sträcka finns en 5 km lång strandpromenad som leder runt hela Baldersnäshalvön. Längs leden finns flera fina
rastplatser och möjligheter till bad. Vill man gå hela sträckan startar man i
anslutning till den nedre parkeringen vid Bränneriviken. Men det går också bra
att ansluta från herrgårdsområdet. Vid halvöns spets, som kallas ”Världens
ände, finns en större lägerplats med toaletter, vindskydd och eldstad.
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