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CROSS COUNTRY-LEDER I JÄRVSÖ
1 || HOKABACKSLEDEN || 3 km 
Skogsled som går på stig och grus. En nybörjar-
vänlig led i trevlig och omväxlande terräng med 
vacker utsikt – en bra start på din xc-karriär.
2 || SKÄSTRABERGSLEDEN || 11 km
En nybörjarled som fungerar även för den mer 
rutinerade cyklisten. Leden går på både grusväg, 
smala stigar och nybyggd maskingrävd led. 

SERVICE
A || JÄRVSÖ TURISTBYRÅ
Turistbyrå, järnvägs- & bussstation.
B || JÄRVSÖ BERGSCYKEL PARK
Downhillcykelpark & cykeluthyrning.
C || BERGSHOTELLET
Hotell, cykeluthyrning.
D || JÄRVSÖBADEN
Hotell.
E || STENEGÅRD
Besöksmål.
F || BADPLATSER
Här kan du svalka av dig mellan cykelturerna!
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www.jarvso.se
www.cyklajarvso.se

www.jarvsobergscykelpark.se



HOKABACKSLEDEN || 3 km
Skogsled som går på stig och grus. En nybörjarvänlig led i trevlig och 
omväxlande terräng med vacker utsikt – en bra start på din xc-karriär.
Starten av leden ligger i slutet på Pell-persvägen.
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SKÄSTRABERGSLEDEN || 11 km
En nybörjarled som fungerar även för den mer rutinerade cyklisten. 
Leden går på både grusväg, smala stigar och nybyggd maskingrävd led. 
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www.jarvso.se
www.cyklajarvso.se

www.jarvsobergscykelpark.se

CYKLING FÖR ALLA

Downhillcykling för alla – i JBP finns  
cykling för nybörjare till riktigt inbitna.

Uthyrning, shop, verkstad för alla cyklar och  
restaurang – sommarens roligaste äventyr!

0651-76 91 92 • www.jarvsobergscykelpark.se

Läs mer om byn och vad som finns här på Järvsö 
Turistbyrås hemsida och boka direkt online!

Här får du svar på vad du ska göra, äta 
och vart du ska bo!

0651-403 06 • www.jarvso.se

Bergshotellet ligger vackert beläget på Öje- 
bergets sydsida, med närhet till alla aktiviteter. 
Ett bra val för dig som letar efter en skidsemester, 

cykling eller downhillåkning med boende.
0651-56 52 52 • www.bergshotellet.se

Vardag eller fest? Vi har det du behöver. 
I butiken fyller vi varje dag på med nya färskvaror.
I vår charkavdelning hittar du ostar, salami och skinkor 

för picknick, mys eller fest. Vi ses i butiken!
0651-402 40 • Öppet varje dag 08-21

Samarbetspartners

Extra tack till alla markägare som upplåter sin mark för cykelleder!
Kartor från: Lantmäteriet.


