
 
 
Glasets historia på cykel 
 Upplev glasets historia genom att cykla bilfritt längs med historiska Oxabanan. Här har oxar 
en gång i tiden fungerat som dragare för glasbrukets transporter från Limmared till 
Åsunden.  Ni cyklar en bit av Sjuhäradsrundan och kommer fram till den gamla 
glasbruksorten Limmared som har Sveriges äldsta glasbruk i drift och det är också här den 
kända ABSOLUT-flaskan tillverkas. Limmared är också ett mecka för sakletaren med 13 
butiker inom second hand, antik och retro. Ni kommer att besöka Glasets hus där ni kan 
uppleva glas i alla dess former, här finns hytta, stor glasutställning och glasblåsning.  
Övernattning sker på det mysiga pensionatet vid Hofsnäs Herrgård med utsikt över sjön. Här 
finns Torpa-nästes naturreservat med Hofsnäs naturstigar där ni kan uppleva en otroligt 
vacker natur och en skön vandring. Hofsnäs Herrgård ingår i Smaka på Västsverige och här 
står maten alltid i fokus. Under kvällen får ni ett utsökt grillpaket levererat som ni grillar på 
egen hand nere vid den mysiga grillplatsen. Njut av de vackra omgivningarna och relax på 
kvällen då ni har tillgång till både bastu och vedeldad badtunna alldeles intill sjön.  

  
Detta ingår: 
  

- En övernattning på Hofsnäs Herrgårds "Lilla Sjöstuga" med lakan/handduk (del i 

dubbelrum)   

- Frukost 

- Ett utsökt grillpaket  

- Tillgång till bastu och vedeldad badtunna  

- Karta/färdbeskrivning 

- Inträde till Glasets hus  

Pris  
1280 :-  per vuxen (del i dubbelrum) 
Tillval: Lunch på Glasets hus 
  
Avstånd: Från Hofsnäs till Limmared är det ca 15 km, så tur och retur blir det ca 3 mil. 
 Egen cykelutrustning rekommenderas – säg till i god tid så vi har möjlighet att hyra in cyklar 
och hjälmar. 
  
Guidning och/eller glasblåsning kan bokas till mot en extra kostnad 

 Tåg/buss: Ta tåget eller bussen till Limmareds station. Precis intill stationen ligger Glasets 
hus där ni kan påbörja ert cykeläventyr med deras hyrcyklar om ni inte har med er egna. 



Färdbeskrivning ”Glasets historia och vacker natur- på cykel” 
 

 

Utgångspunkt Hofsnäs: 

Från Hofsnäs följer ni den asfalterade vägen hela vägen ut till den lite större vägen. Här svänger ni 
vänster mot Månstad. Denna väg följer ni cirka 4 km. 
När ni kommer in i Månstad (Månstadvägen) vid korsningen Gällstad/ Länghem/ Limmared kommer 
ni se banvallen som är skyltad med röda skyltar och namnet ”Sjuhäradsrundan”. Ni börjar nu följa 
denna med skyltning mot Limmared.  
Nu är det bara att rulla på hela vägen fram till Glasets hus i Limmared som ligger alldeles intill 
banvallen. Trevlig cykeltur! 

Utgångspunkt Limmared: 

Direkt vid stationen ligger Glasets hus, om ni inte har med egna cyklar så kan ni hyra cykel här. 
Ni följer den rödskyltade banvallen med namnet ”Sjuhäradsrundan” mot Månstad. 
Väl framme i Månstad så svänger ni av banvallen till vänster vid korsningen vid Månstadvägen. Följ 
skyltningen mot Länghem. Ni cyklar nu på denna mindre landsväg ca 4 km. 
Efter 4 km kommer ni se en avfart till höger som är skyltad till Hofsnäs/Torpa, här ska ni svänga in. 
Sedan följer ni denna asfalterade väg 2 km, så är ni framme på Hofsnäs. Trevlig cykeltur! 
 


