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Cykelleden som tar dig förbi världens
största dalahäst och utrotningshotade
visenter.
Längd: 25km (39km t/r till alla
besöksmål).
Svårighetsgrad: Lättcyklad tur i flack
terräng.
Start och slut: Avesta bibliotek

A. Visentparken.
Välkommen till en av norra Europas viktigaste avelsanläggningar för bevarandet av visenten. Idag finns närmare 7000 visenter. I Avesta
hittar du ett 25-tal av dessa. Om du har tur får du se någon av de 4-8 kalvar som föds här varje år. Parken är öppen från maj till september.

B. Gamla byn.
Gamla byn i Avesta är ett brukssamhälle med ursprung från 1600-talet, då ett kopparförädlingsverk, Avesta Kopparbruk, placerades i
Avesta. Ta en promenad bland de fina röda husen och på holmen med utsikt över älven. Kombinera gärna stoppet med ett besök på
Avesta Myntmuseum.

C. Avesta Art och Verket.
Ett prisbelönt inlevelsemuseum placerat i Koppardalen med en spännande mix av historia, konst och teknik. Upplev en interaktiv
utställning om industrihistoria och konstutställningar som t ex Avesta Art.

D. Döda fallen.

Ett besök passar dig som är geologiskt intresserad eller som vill uppleva en vacker miljö längs Dalälven. Informationstavlor över Döda
fallens tillkomst finns på platsen.

E. Dalahästen.

Besök världens största dalahäst, en känd dalaikon placerad vid ett av Avestas shoppingområden. Den sträcker sig 13 meter upp i luften
med en totalvikt på 66.7 ton, byggd av Skanska.

F. Månsbolinden/Wasalinden.

En uråldrig lind invid Månsbo gård som naturminnesmärktes 1921. Enligt en gammal sägen har Gustaf Wasa vid ett besök haft sin häst
bunden med en silvermärla vid detta träd. Stammen är 7.22 meter i omkrets och har funnits på platsen i minst fem sekel.

G. Karlfeldtsgården.
Karlfeldtsgården är en kulturgård från 1700-talet och skalden Erik Axel Karlfeldts barndomshem. Här finns café och servering, guidade
turer och kulturevenemang som t.ex. det årliga firandet av Karlfeldts födelsedag den 20:e juli.

H. Brunnbäcksstenen.
Brunnbäcksstenen är en minnessten för slaget vid Brunnbäck 1521 där hären med i huvudsak dalkarlar besegrade danska kung Kristians
soldater. 2021 infaller 500-års jubiléet.

I. Erik Larsgården.

Kulturgård byggd 1815, en idyllisk pärla i Brovallen med vackra dalmålningar och ett sommarcafé med sjöutsikt.

