Blekingeleden
Etapp 1
Boafall – Fritzatorpet, cirka 12 km
Etappen börjar i en miljö med ett rikt växt- och djurliv. Den följer en gammal skogsväg för att därefter ta sig
upp på Blekinges högsta delar, med en vidunderlig utsikt över sjön Halen. Leden går så vidare längs
branta stigar och skogsvägar ner till Halens sydspets. Efter branten passeras den naturskönt belägna
rastplatsen vid Tvätthallarna. Här finns goda badmöjligheter, samt vindskydd, grill, toalett och soptunna.
Ved fylls på med jämna mellanrum under sommarhalvåret, såväl här som vid samtliga rastplatser längs
Blekingeleden. Leden går så vidare genom kärrskog, längs sjökanten och förbi nästa rastplats,
(Bergatorpet), även denna utrustad med vindskydd, grill, toalett och soptunna. Efter att ha passerat Halens
camping/badplats följer man vägar i bostadsområden och kommer så småningom fram till Fritzatorpet
(restaurang/hotell).

Etapp 2
Fritzatorpet - Slagesnäs, cirka 10 km
Från Fritzatorpet följer leden en grusväg och fortsätter därefter på stigar genom en vacker kuperad
terräng. Framme vid Lohallaberget har man en fin utsikt över trakten. Leden går så vidare genom
granskog och passerar ett mindre stenbrott innan man kommer ut till Snöflebodavägen. Här ligger en
rastplats med vindskydd, grill och toalett. Leden fortsätter längs Snöflebodavägen och så småningom
kommer man fram till etappmålet vid Slagesnässjön. Här kan man bada och här finns grill, vindskydd och
toalett.

Etapp 3
Slagesnäs – Angölsmåla, cirka 20 km
Från Slagesnässjön följer man Slagesnäsvägen österut mot Kyrkhult. I Kyrkhult kan man proviantera året
runt. Leden passerar Tulseboda Brunn och man kan göra en avstickare till Fornebudastugan, vid
Fornebodasjön och till Hälsokällan. Man fortsätter så vidare på Hovmansbygdsvägen och från denna kan
man göra en avstickare söderut (vägvisare finns) till en rastplats med grill, vindskydd och toalett vid
Bredasjön. Leden tar dig därefter vidare på grusvägar genom skogen och så småningom fram till
Angölsmåla. Här slutar Olofströms del av Blekingeleden, men en mycket vacker sträcka följer därefter
längs Mörrumsån.

