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Båstad, Laholm, Ängelholm, Örkelljunga

“Njutning och äventyr genom fyra årstider, fyra kommuner,
hundratals besöksmål och tusentals år.”
hallandsasen.se

Välkommen

“Njutning och äventyr genom fyra årstider, fyra
kommuner, hundratals besöksmål och tusentals år.”

Välkommen till
Hallandsåsen!
Vi som bor och verkar här, och utgör Destination Hallandsåsen,

arbetar alla i samklang med naturen på ett eller annat sätt. För
en del av oss innebär det en strålande utsikt från hög höjd, för
andra en vy mot åsryggens siluett. Många av oss jobbar ute
i naturen, andra inspireras av densamma i sitt skapande av

mat, bakverk, konst, affärskoncept, evenemang och hantverk.

Den oexploaterade naturen och kulturlandskapet som står som
kommuner: Båstad, Laholm, Ängelholm och Örkelljunga. Den
här destinationsguiden presenterar området geografiskt. Vi

börjar vid havet och de dramatiska klipporna i väster och rör
oss mot det böljande skogs- och sjölandskapet österut genom

sidorna. Längst bak finns en förteckning och karta som hjälper
dig att hitta rätt.

Vi önskar dig en trevlig läsning och hälsar dig välkommen till

Örkelljunga

– mellan skog och sjö

www.orkelljunga.se

grund för turismen på Hallandsåsen, sträcker sig genom fyra

www.hallandsasen.se

oss på Hallandsåsen.

PS! Följ oss gärna på sociala medier! Du kan också hitta mer
på vår webbplats, www.hallandsasen.se

Den här guiden finns hos våra
medlemmar, på turistbyråerna och i
tidningsställ i vissa butiker:

Örkelljunga

Guiden ges ut av Destination Hallandsåsen ekonomisk förening
Produktion: MacMedia, Laholm
Tryck: Trydells, Laholm
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Ängelholm
Mellbystrand

Arons i Hjärnarp
Tack för att vi får ha våra
tidningsställ hos er!

Bjärehalvön – Hov
1

Hovs Hallar är en av de verkliga pärlorna på Bjärehalvön som bara måste upplevas
Vandringspaket - Helgpaket - Spapaket
Lunch varje vardag
Hovshallavägen 160, 269 91 Båstad
0431- 44 83 70 info@hovshallar.com
HOVSHALLAR.COM

Lokal historia på hembygdsparken i Boarp
I Hembygdsparken finns Bjäre Härads Hembygdsförenings imponerande anläggning med byggnader
från 1600-talet och framåt. Här kan man uppleva hur
det var förr i tiden med lanthandel, karameller i strut,
skola och utställningar om hantverk och sjöfart.
Birgit Nilssons farmor föddes och växte upp i Palma
gården på bilden, och hembygdsparken kom att
betyda mycket för operastjärnan. Kaffe med hembakat
serveras och bussresor och andra grupper välkomnas
att boka en visning.

4
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Havsnära vandringsstråk
Båtfärd till naturreservat

1

Hallands väderö. Ett älskat naturreservat med flera olika stigar och
promenadstråk. Ön är bara 3 km2
och utgör en fin och populär dagsutflykt. Båt avgår från Torekovs hamn
från våren till långt in på hösten.
Kartor över stigar och leder säljs i
öns kiosk.

Ebbessons
Gårdsmejeri
På gården i Möllhult på Bjärehalvön,
förädlas mjölk från gårdens kor till
goda ostar. I butiken säljs även ägg
och potatis och andra lokala produkter samt en del av säsongens bär och
grönsaker.

Klassisk vandring vid havet
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Hovs Hallar. Klapperstensstränder,
enefälader och dramatiska röda
granitklippor samsas där Hallands
åsen möter Kattegatt. Här finns
mängder av stigar, bland annat en 3
km lång runda. En klassiker är också
att vandra på Skåneleden längs havet
till Kattvik eller Torekov och vända.
w w w. ha lla nds as e n .s e
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Bjärehalvön – Grevie – Förslöv

Våfflor

2

med anor
och utsikt

2021
26 juni-5 september (stängt 9-11/8)
Birgit Nilsson-dagarna 9-14/8

Välkommen hem

till
Birgit Nilsson! På den gamla släktgården i Svenstad på Bjärehalvön kan
du uppleva historien om Birgits barndom, uppväxt och hennes fantastika
operakarriär. I Stallkaféet serveras
goda smörgåsar och bakverk. Dessutom
inviger vi i år en ny vandringsled ”I Birgit
Nilssons fotspår” som börjar och slutar
på museet.

Kul kullar i södersol
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Grevie backar. Fantasieggande, lekfulla fornlämningar från järnåldern
och en vegetation som utvecklats
genom betning under lång tid hittar
du i detta vackra backlandskap. Gråfibbla, backtimjan, och tjärblomster
växer här. En markerad och lättvandrad slinga på omkring 3 km leder
dig genom en säregen natur.

Skåneleden
Koarp-Torekov
Torekov-Vejbystrand

2
3

Fem delleder sitter ihop i ett gemensamt ledsystem i hela Skåne
som är uppdelad i 80 dagsetapper.
Kust till Kustleden Väst startar vid
Hårsjön och slutar vid järnvägsstationen i Ängelholm. Den 16 mil långa
delleden, bestående av 12 dagsetapper, går över Hallandsåsen och bort
mot Bjärekusten. Tvärvägar möjliggör att göra rundvandringar i flera
dagsetapper.
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Inbäddad i grönska, vid en liten
porlande bäck intill Italienska vägen
i Båstad ligger sedan 1907 Solbackens
Wåffelbruk. Här, med havet nedanför,
finns en labyrint av serveringsplatser.
Vid borden blir man serverad våfflor
– gräddade efter gammalt recept – med
sylt och grädde.

Gårdsbutik & Boende

Nostalgihus
på 600 kvadrat

Rutigt & Randigt är en unik secondhandbutik i Grevie med antikt,
vintage och märkeskläder, möbler
och prylar, det mesta från 1900-talets
början och framåt. Butiken säljer
bl a på kommission, vilket ger hög
kvalitet och stort inflöde av varor.

Gårdsbutiken: Öppet 8-20 varje dag
Bär, hemlagad saft, bärpajer m.m.
Grönsaker, färskpotatis; Ulster, Amandine.
”Lägenheter uthyres”
13
Ekhems Gård i Förslöv
0709-17 06 15 • www.ekhemsgard.nu

Jenny och Simon Welarius driver gårdsbutiken
vidare och vi önskar dem all framgång.
Vi tackar alla våra kunder för att ni förgyllt
gårdsbutiken med er närvaro.

Violett kulturlandskap
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Lya ljunghed. För hundra år sedan
såg stora delar av Hallandsåsen ut
som Lya ljunghed. Tack vare skotsk
höglandsboskap lever heden vidare,
och när ljungen blommar i juli sveps
landskapet in i en söt doft. Högst upp
på heden finns en platå som verkligen gör skäl för sitt namn: Flackebjär.

Bjärehalvön – Sinarpsdalen
6

EN OVANLIG
KÖTTBUTIK

6
0733-43 93 63 | SINARPSVÄGEN 164
LINDEGRENS.SE

Rekreationsområde
på sydsluttning
9

Hålehall. I bokskogarna på
Hallandsåsens sydsluttning strax
ovanför Förslöv hittar du ett väl
etablerat och omtyckt rekreations
område. Bara det att du på vägen dit
åker förbi en skylt med det fantasi
eggande namnet Himmelstorp! Det
sköna söderläget ger glädjefyllda
solstunder både sommar och vinter
vid utflyktsklassikern Hålehalll.
Här finns tre rundor för vandring,
löpning och längdskidåkning. De är
på 2,5, 5 respektive 11 km, och av lätt
och medelsvår karaktär. Våtmarker,
bäckar, hagar och sällsynta växter
stöter man på i den vackra terrängen
kring Hålehall. Friluftsfrämjandet
har sedan många år tillbaka en stuga
där man serverar fika på helgerna.
Det finns också gott om vackra platser att sitta för den som tar med egen
matsäck.

Rödkullor och Linderödssvin
Lindegrens är ett ekologiskt jordbruk på Sinarpsdalens sluttningar
utanför Båstad. Här betar kor av
lantraserna fjällko och rödkulla.
Här bearbetas jorden av bökande
linderödssvin. Här stoppar de korv,
lufttorkar skinka och hängmörar
kött från nöt, lamm och gris. Besök
butiken, på en vandring i dalen
eller för att fira något med jobb
eller familj. Det är tretton år sedan
David och Lina flyttade till gården i

Med start mitt i byn
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Pershögsskogen. En omkring 5 km
lång medelsvår vandringsslinga
som startar mitt i Båstad ett stenkast
från kyrkan. Här vandrar man tidvis
brant i ädellövskog, företrädesvis
bokskog, och bjuds på vackra vyer
längs vägen. Här har flera fynd av
mindre vanliga skalbaggar gjorts,
bland annat stor vedsvampbagge.
Vandringsslingan bjuder på artrikedom både vad gäller flora, insekter
och fågelliv och kan särskilt rekommenderas på vår och försommar.

Sinarpsdalen. Då var marken utarrenderad och båda pendlade till jobb
på varsitt håll. David, som var trött
på att sitta i kontorstolen, funderade
på hur gården kunde användas som
bas för en verksamhet på hemmaplan. Grannens djurhållning med
rödkullor och utedrift blev en stor
inspiration och när han 2007 gav
Lindegrens en ko i bröllopspresent
var det klippt. David sa upp sig för
att satsa på lantbruket.

Vindskyddad dalvandring
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Sinarpsdalen. Vandringsområdet är
inte en rundtur, men väl en vindskyddad och lättvandrad sträcka, ca
3,5 km, i en djup dal mellan Grevie
och Båstad. Gammalt torparlandskap och betesmark präglar naturen.

Vacker ravinslinga
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Axelstorpsravinen. Medelsvår
slinga på omkring 9 km i en ravin
med varierande terräng. Här finns
både utsikt och djupa dalar, skog och
öppna landskap – helt nära tätorten.
w w w. ha lla nds as e n .s e
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Bjärehalvön – Båstad
Mellanhäxört
och gravhögar

2

Hallavara dal. En liten, vacker dal

klädd med lövskog. I dess botten rinner en bäck i ett slingrande
naturligt lopp. Floran är rik – här
finns bland annat myskmadra, mellanhäxört, vildbalsamin, strutbräken,
stinksyska och hässleklocka. Skogen
är vild utan någon tydlig stig, men
den som vågar utforska dalen kan
njuta av huvudsakligen bokskog på
tidigare fodermarker. Dessutom flera
kulturlämningar så som stengärdsgårdar, gravhögar och rester av
forntida åkrar.

Axeltorps skogar
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Klarningen. Längs Stensån fanns för

länge sedan enorma våtmarker med
ett rikt fågel- och djurliv. För några
år sedan stod ett återställt område
klart strax norr om Östra Karup,
lätt att nå från E6:an och tillgängligt
för alla. Ett ståtligt och handikapp
anpassat fågeltorn finns i anslutning
till vattenspegeln. Och fågellivet, det
har återvänt. Rödspoven är en av de
arter som hittat dit.
6
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Språkguiden gör skillnad
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Axelstorps skogar hittar du på Hallandsåsen nordsluttning, två km från
Båstad. En vandringsled som utgår
från Båstad tar dig genom ett landskap som bär minnen av det jordbruk
som funnits här sedan bronsåldern. I
den branta sluttningen mot Sinarpsdalen forsar vattnet genom orörda
skogar och branta raviner. I reservatets östra delar kan man se spår av
forntidens odlingar. I den slingrande
Axeltorpsbäcken lever öringen gott
på natt- och bäcksländelarver. Även
forsärlan och strömstaren uppskattar den rika tillgången på larver och
har du tur får du syn på en av dem
sittande på en sten i vattnet.

Fågelliv från
första parkett

PENSIONAT I
SEKELSKIFTESMILJÖ
MITT I BÅSTAD

Båstad,
Havsbadsvägen 18
Tel. 070-53 69 130
9

www.pensionatneptun.se
@pensionatneptun

Bjärekusten
naturreservat

Pensionat Neptun

1

Bjärehalvön ligger i övergångszonen
mellan Nordsjön och Östersjön.
Strömmar och vindar ger här upp
hov till stora variationer i salthalt.
Det, tillsammans med den varierade
havsbottnen som består av sand,
grus och sten har gett upphov till
områdets rika marina flora och
fauna. Hit söker sig även havsfåglar,
sälar och tumlare i jakt på föda.
Längst ut på Bjärehalvön ligger det
dramatiska landskapet kring Hovs
hallar. Här varvas klapperstensfält
med branta klippor. Ovanför klipporna breder vida enefälader ut sig.
Fågellivet domineras av änder och
måsfåglar. Riktigt stormiga dagar
hukar fågelskådarna bland klipporna i väntan på att vindarna ska blåsa
in sällsynta havsfåglar från Atlanten.

Det mesta och
bästa av Bjäre
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Hallandsåsen med omnejd är
resmålet för dig som gillar kultur,
mat, cykling och vandring. Här
samsas hemlighetsfulla skogar med
charmiga byar och lättälskade kust
områden. Överallt i landskapet finns
spåren från det förflutna. Längtar du
efter att få veta mer om snapphanar,
bronsåldershögar och badortshistoria? Eller internationellt kända
namn som Birgit Nilsson, Ingmar
Bergman eller Märta Måås-Fjetterström? Varför inte kontakta guiden
Ingrid Persson Skog som arrangerar
allmänna och privata guideturer till
fots, på cykel, buss och båt.

Tre forntida besöksmål
Tofta högar. Ett av Bjärehalvöns
mest spännande gravfält. Kallas
också Gudahovet och anlades troligtvis under tidig bronsålder. Rester av
både hus och skålgropar. 3
Bjäragården/Rishög. Ligger med
fantastisk utsikt på en kulle i en
ekdunge. Bronsåldershög och
järnåldersgravar. 4
Drottninghall. En lättillgänglig plats
på en höjd i en liten hage mellan två
landsvägar. Här finns berghällar
med tydliga skålgropar och urgröpta
fotavtryck – gudarnas fotspår? 5

Båstad – Hasslöv

Stigar i forntida
bokskogar

12
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Osbecks bokskogar. Detta naturreservat är en rest av forntida stora
bokskogar. Här finns majestätiska
200-åriga bokar och blandskog, ängar och hagar. Extra vackert tidig vår
och om hösten. Området bjuder på
många kulturminnen längs lättvandrade stigar. Osbecksrundan startar
vid Lugnarohögen i Hasslöv och är
en relativt nyanlagd slinga på 2,5 km,
kantad med information om natur
och historia. Flera leder på mellan 1,5
och 4 km startar vid parkeringsplatsen markerad i kartan.

Bo där Bjärehalvön möter havet
Båstad Camping är en lugn och
rofylld camping med hög personlig service, direkt från hjärtat.
Campingen erbjuder ställplatser med
toppmoderna serivcestationer, samt
stora fina husvagnsplatser. Nu erbjuder vi även glamping – en lyxigare

form av camping! På området finns
även en mysig krog där det bland annat serverar sin berömda Tarte Flambée som vi varmt kan rekommendera. Välkommen till havet, skogen
och de blomstrande strandängarna!

Kaffe och
hembakt i
rofylld miljö

23

Belägen mellan Laholm och Mellby
strand ligger Månstorps Gård. Här
erbjuds en stunds avkoppling med
en gó kopp kaffe och allt vad cafét
har ett erbjuda. I gårdsbutiken kan
du handla lokalodlat och det finns
också möjlighet till övernattning i ett
rymligt och hemtrevligt B&B.

Lassahusstenen. Det finns inte många hällristningar i form av figurer i
Skåne och Halland. En av de få ligger
i en beteshage på Hallandsåsens
nordsluttning strax öster om E6:an.
På den kluvna Lassahusstenen finns
fler än 20 figurer och dessutom över
200 skålgropar (som också är hällristningar) av olika slag.
11

19

w w w. ha lla nds as e n .s e
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Båstad – Skottorp

Sommarväxter
från egen odling
Plocka tomater
i växthusen

21

VALLBERGA • 0430-230 05

Lyadalen

7

Markerade stigar leder dig genom
frodiga lövskogar och fornlämningsrika betesmarker i Lyadalens naturreservat. Lyabäckens djupa ravin är
ett givet besöksmål liksom Brattenborg, som bjuder på storslagen utsikt
vid fint väder. Om våren hörs en
livlig småfågelkör av grå flugsnappare, härmsångare och grönsångare.
Lyabäcken korsar den norra delen
av reservatet och kastar sig ner mot
Sinarpsdalen i små forsar och fall. I
det kalla och klara vattnet lever en
lokal öringstam. Med lite tur får du
syn på den grågula forsärlan, som
återkommer från varmare bredd
grader i mars eller början av april.

Skottorps mejeri
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I det pampiga stenstallet vid Skottorps
Slott tillverkas högklassiga ostar. Ett
besök i ostbutiken med dess panorama
fönster visar upp en produktion där
hantverket fortfarande är i fokus. Här
kan du även provsmaka samt givetvis
handla med dig dessa hårdostar av
olika karaktär och lagringstid.

Mellan Båstad & Laholm – Hotell & SPA – Konferens, Kickoff & Fest – Barnens Lögnäs – Husbil – Golf- & Ridpaket
20

Välkomna till Barnens Lögnäs,
utflyktsmål för alla! Mata, kela
och klappa djuren så mycket ni
vill, rejäl fika ingår i entrén!

Tfn 0 4 3 0 - 23 0 7 6
8
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www.l o g n a sg a rd .se

i n f o @l o g n a sg a rd .se

Hasslöv – Våxtorp
32

29

SPELA "NYA" LAHOLMS GK
EN KOMPLETT PÄRLA PÅ VÄSTKUSTEN
DESIGNAD AV CHRISTIAN LUNDIN

3 GOLFBANOR & 1 FOOTGOLFBANA

Vallens BMX-hall
Vallens säteri, Våxtorp

31

Festlokal utrustad för 110 pers och
logidel med 15 rum på Vallens Säteri
För mer info www.vallens-sateri.se
30

Boka på 073-962 90 04

Sveriges första inomhusbana för
BMX racing och mountainbike.
Banan är 200 m lång och upplyst.
4 m hög start med 4-mannagrind.
Öppet 10-21 dagligen. Swishbetalning.

Kustslingan

10

En slinga med 12 km strandnära
vandring. Gå i strandskogen vid
havet, följ Stensån, upptäck Öresjön
och delar av Båstad du inte kände
till, se nya bostadsområden. Följ de
blå pilarna. Lämplig start kan vara
parkeringen vid Malens Havsbad i
Båstad eller parkeringen vid Skummeslövsstrands södra naturreservat/
Skummeslövsbadet.
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Lugnarohögen är en åtta meter lång
skeppsättning som nås via en under
jordisk gång. Ett populärt utflykts
mål för såväl skolor som arkeologer
och historieintresserade turister.
Inne i stugan finns en basutställning
med information om utgrävningen
och bronsåldern. För öppettider, se
visitlaholm.se!

Boka på www.vallensbmxhall.se

Blåbär och varierad terräng
Kungsrasten. Just nedanför Kungs
rasten, den populära rastplatsen
öster om E6:an mot Göteborg, finns
ett område med vacker utsikt och
olika typer av fornlämningar. Den
mest markanta är en domarring
med mittsten, vilket anses ovanligt.
Bronsåldershögar och stensättningar
ligger på rad ett stycke bort. 10

Gravhög från
bronsåldern

Vallåsen naturreservat. En informell
vandringsslinga (omarkerad) tar
dig från foten av Hallandsåsen på
små skogsvägar upp till skidanlägg
ningens topp. Härifrån är utsikten
milsvid. Räkna vindkraftverk, ta
med picknick och leta blåbär.
18

Reservat i
artrik miljö

16

Vindrarps naturreservat är en vattenrik miljö så gummistövlar på om
du vill ge dig ut i markerna. Det är
våtmarkerna uppe på höjdplatån
som skapat de många små bäckar
som rinner nedför sluttningen. Här
kan man både få se en rik flora och
mindre vanliga småfåglar så som
forsärlan. Från vägen mellan Hass
löv och Vindrarp finns skyltar till
reservatet.

w w w. ha lla nds as e n .s e
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Hjärnarp – Våxtorp – Hishult
45

32

Tält- och
husvagnsplatser
Självhushållsstugor
Servicehus
Helårsöppet

Café & Lunch

kvarnenkornhult.com

Kornhultsvägen 24
312 53 Hishult, Sverige

Retro-Retro

på gården

Butik,utställning och lite till...
utanför
öppet oregelButik,Hishult.Sommartid
utställning
bundet.För information och öppettider:
och
lite
till.
.
.
facebook.com/retroretropagarden eller
utanför
Hishult
ring
0703-50
89 09
Sommartid öppet oregelbundet.
För information och öppettider:
facebook.com/retroretropagarden
eller ring 0703-50 89 09.

Lammkött
för grill och gryta
kallrökt kött, korvar

Fotbollsgolf
Bad och fiske
Samlingslokal
Vedeldad bastu
och elektrisk
badtunna
+46 (0)430-33129
34
www.naturcamping.com
naturcamping@hotmail.com

Lammfällar
Fantastisk sill

Mer tips om vad Hallandsåsen
erbjuder hittar du här:

Tre onsdagkvällar i juli bjuder
vi in till grillkvällar hos oss vid
Stensån i Dönardalen.
OBS! Förbokas

www.hallandsasen.se

38

egen inläggning

Honung, kryddor, lammfällar...
Gårdsbutiken öppen alla dagar.

Rössjöholmsv., Våxtorp
070-220 34 86
www.donardalen.se

Föreningen Framtidsbygd Hjärnarp

15

Vi har tryckt på pausknappen på obestämd tid, men du kan
hålla dig uppdaterad om våra vandringar och övrig verksamhet
på www.hjarnarp.se. Vi finns också på FB och Insta.

Boka in i kalendern 2022! Postrånevandring 8 maj

35

KORT VÄG TILL SNÖN
www.vallasen.se

vinter och sommar.indd 1
10Vallåsen,
www.hallandsasen.se

KORT VÄG TILL SKÖNA ÅK
www.vallasenbikepark.se

2019-04-12 10:24:45

Skogaby – Ulvered – Knäred – Hasslöv
Utflyktsmål, alla årstider

golfbana

26

lägenheter
restaurang
shop

0430-601 90
info@skogabygk.se
www.skogabygk.se

Restaurang • Café • Gårdsbutik

Välkommen till

Skogaby Golfklubb

Osbecks bokskogar

hos oss har du nära till allt

27

12

Osbecks bokskogar gör sig kanske
allra bäst om våren när solljuset silar
ner genom bokarnas ljusgröna lövverk. Men reservatet är värt ett besök
under alla årstider och här finns det
flera markerade vandringsslingor att
välja mellan. I skogen hittar du både
sällsynta mossor och olika fornlämningar. Osbecks bokskogar ligger på
Hallandsåsens nordsluttning strax
intill samhället Hasslöv i Laholms
kommun. Här verkade blomsterkungen Linnés lärjunge Pehr Osbeck
som präst under andra halvan av
1700-talet. Gå gärna Osbecksrundan,
en informativ tur från bronsålders
graven Lugnarohögen öster om
Hasslöv upp på åsen till Brantekälla
och tillbaka.

Upplev vilda smaker
i naturskön miljö
• Restaurang
• Gårdsbutik
• Fiske
• Grillkvällar
• Dryckesprovningar
• Konferenser
Boka på 0430-930 62

Se hela vårt programutbud på

www.ulvereds.se
www.ulvereds.se
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Åstarpe mosse

17

Åstarpe mosse består av ett omväxlande myrlandskap med fuktiga
hedar, mossar, sumpskogar och
fastmarksholmar. Mossen är ett av
landets mest värdefulla våtmarks
områden. Här kan du gå en 2,5 km
markerad vandringsled genom den
ostörda vildmarken. Du kan lära dig
mer om området genom pedagogiska
skyltar längs vägen. Fukthedarna
karaktäriseras av myrlilja och ljung
mellan högvuxen pors och blåtåtel.
På de trädbevuxna mossarna växer
ljung, tuvull, hjortron och lingon
under glest stående tallar. På de
öppna mossarna finns spelplatser
för orre. Spelperioden pågår april/
maj. I skogen lever ytterligare ett av
våra skogshöns – tjädern. Bivråk,
nattskärra och spillkråka är andra
sällsyntheter som besökare kan möta
i reservatet.

Hotell • Café • Catering
Trevliga evenemang
Tel 0430-504 00, Knäred

www.hotellfreden.se

Friskt vatten och
vidunderlig utsikt
BranteKälla. En faktisk källa med
friskt vatten från berget i område
med 1000-åriga bosättningsanor.
Här finns både fornminnen, fossil
åkermark, hålvägar och rester av en
gammal dansbana. 13
Björsåkra-Bölinge. Naturreservatet
har mycket kuperad terräng som
växlar mellan lövskog, blandskog,
myrar och ljunghed. Här finns fina
utsiktsplatser och utrymme för upp
täcktsfärd. Nära Skåneleden precis
vid gränsen mellan Halland och
Skåne. 24
w w w. ha lla nds as e n .s e
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Sk. Fagerhult – Gånarp
25

Vi har bytt
namn

Tidigare hette vi
Hallandsåsens
Växtbutik.

Jännaholms
bilmuseum

46

Här kan ni se ett 40-tal bilar och
ca 20 motorcyklar från 20-talet och
framåt. Volvosamlingen spänner
från den första bilen kallad Jacob
från 1927 fram början av 2000-talet.
Samlingen av motorcyklar är främst
koncentrerad på Husqvarnas maskiner. Passa på att njut av en kopp
kaffe och en liten kaka på Volvo
torgets Café i atmosfären av fina
bilar och motorcyklar. Öppet den
första lördagen varje månad mellan
10 och 14. Större sällskap kan avtala
besök på annan tid.

Slåtteräng
lockar
fjärilsprakt

Kaffestuga
i kulturmiljö

En av Sveriges äldsta bevarade
småskolor från 1875 är numera
en populär kaffestuga med stor
uteservering i frökens trädgård.
Miljön är urmysig och det som
serveras är ekologiskt och hembakat. I skolan som också är butik
finns hemslöjd och konsthantverk
från hela landet. Byskolan i Gånarp
har öppet för sommar- och adventsfika, om läget tillåter.

Våxtorpsvägen 18
312 97 HASSLÖV

hallandsasensutemiljo.se

Annons 86x113,5.indd 1

Gräddhyllans lantcafé
I historisk miljö, mitt i naturen och
med utsikt över Lagans vatten ligger
Gräddhyllans Lantcafé i Ryd ungefär 7 km från Markaryds centrum.
Gården byggdes på 1870-talet och
sedan sommaren 2008 sprider sig
doften av nybakat kring gården, för
här bakas det med smör, grädde och
massor av kärlek. I caféet, eller som-

www.hallandsasen.se

Hallandsåsens Utemiljö

2021-05-27 10:13:00
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Ekered. Detta naturreservat har
bibehållit sin blomsterfägring år
efter år genom att fortfarande brukas
som slåtteräng. Ekered bjuder på
varierande vegetation, exempelvis
smörboll (blommar i maj- juni), Jungfru Marie nycklar och gökblomster.
Blommorna i sin tur lockar massor
av fjärilar, vilket är särskilt påtagligt i augusti månad då ängsvädden blommar. Bland annat amiral
och liten blåvinge kan då lockas till
ängsväddens nektar.

12

Vi har lämnat den fysiska
butiken, men finns fortsatt
där du behöver oss, när du
behöver oss. Växterna
levererar vi direkt till
växtbädden.

17
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martid ute i trädgården bland äppelträden, kan man dricka kaffe bryggt
på nymalda bönor, äta bakverk,
smörgåsar eller lättare lunchrätter.
Storstugan kan man boka för upp till
120 personer. Inte undra på att man
är med i Whiteguide. Öppet större
delen av året onsdag till söndag,
sommartid varje dag.

Hjärnarp – Rössjön – Västersjön
Sötvattenbad

Västersjöns strand. Flera fina badstränder finns längs denna långsträckta sjö. Platsen har uppskattats
av människan sedan stenåldern – så
gamla fynd har gjorts i området. 19

Historisk mark och ruin

Rössjöholms borgruin. Vid Rössjöns
södra strand ligger godset Rössjöholm
med anor från 1300-talet. Ute på en
holme inte så långt från nuvarande
huvudbyggnad byggde Karen Geed en
borg på 1550-talet. Borgruinen kan nås
via en spång från parken och är tillgänglig för allmänheten varje söndag
under perioden 15 juni - 15 aug kl 9-17.
Rössjöholms gods är inte tillgängligt
för allmänheten. 21

Kvarnens såpiga historia

Rössjöholms kvarn. Byggnad som
var såpfabrik på 1700-talet. Pottaska
och olja kokades ihop, färgsattes
med blå indigo, packades i tunnor
och såldes i Danmark och Sverige.
Sedermera nyttjades vattenkraften
till en såg. Huset finns kvar. 20

Snapphanemyt vid Trollehallar

Trollehallar. Klippor där enligt
utsaga snapphanar haft förråd och
gömt fångar. En av de mest spännande platserna som förknippas med
snapphanar. En kort vandring tar dig
till hallarna, som kanske inspirerar
både till klättring och lek. 22

Kafferep lockar
vid Västersjön

18

Fika på Torpet ligger på åsens södra
sluttning med underbar utsikt över
Västersjön. Caféet serverar hembakat
och är öppet sommartid. Det finns
även möjlighet att boka tillställningar för större sällskap.

Mer tips om vad Hallandsåsen
erbjuder hittar du här:

www.hallandsasen.se

Fjällkänsla på Djurholmen
Djurholmsmossen. Ett stort myrområde bestående av sluttande kärrpartier och svagt välvda mosseytor.
Ett besök här påminner lite om
svenska fjällens mossar – så är också
denna typ av myrmarker mycket
ovanliga i Skåne. Genom myren
flyter en bäck, och här växer bland
annat hundstarr, blåtåtel, mannagräs
och stor igelknopp. I större klarvattenytor finns gul näckros. Har man
tur kan man få höra orren spela ute
på mossen under vårmorgnar.
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I området finns många spår av det
gamla öppnare kulturlandskapet.
Det finns ruiner av stugor, kvarnar
och gårdar från 1800-talet, omgivna
av stengärdsgårdar. Sydväst om västra Århult finns också fornåkrar, som
visar att odling skett här ända sedan
äldre järnåldern för omkring 2000 år
sedan. Vandringsleder och motionsslingor, den längsta sammanlänkade
rundan på ungefär 7 km, vägleder
dig i Djurholmens strövområde.

w w w. ha lla nds as e n .s e
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Örkelljunga – Åsljunga

49

Heimdallhuset
EFS-gården Åsljunga
– idyllen vid sjön
På EFS-gården Åsljunga finns rum för
möten, fest, musik och stillhet med
olika boendealternativ tillgängligt
hela året. Gården utgörs av en huvudbyggnad, lägergården Skogsbrynet
i direkt anslutning, idylliska Solvik
ett hundratal meter längs vägen vid
sjön samt en husbilsplats. Placeringen
mitt i bokskogen alldeles intill sjön

– hantverk m.m.
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ger möjlighet till cykelturer, vandring
på Skåneleden, promenader runt sjön
och i omgivande natur, fiske, bad,
paddla kanot och grillning. Kulturpelare med information om byns
historia, natur och kultur står på respektive plats. Köket erbjuder servering/catering lagad från grunden med
svenskt kött.

I Skånes Värsjö, i vacker miljö med
skog och sjöar, finns konsthantverks
butiken av konstnären Saskia van
Onck. I sommarcaféet, på söndagar,
kan man njuta av gott hembakat på
uteserveringen. Övernattningsmöjligheter i Heimdallhusets B&B. Omgivningarna inbjuder till vandring,
cykling, fiske
eller kanot.
annons WNK 56x37.pdf 1 2019-03-21 12:17:30
C
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Kulturhistoriska
Ingeborrarp

MY
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Ingeborrarp är ett välbesökt frilufts
museum som sköts av Örkelljunga
hembygdsförening. Här finns permanenta unika utställningar med
textilier, jordbruksredskap, torv, trä
och järn. Man ordnar midsommarfirande, våffelsöndag, Ingeborrarps
dagen, höstmarknad, matmarknad,
julmarknad, kurser och mycket mer.
Här är öppet hela sommaren. Till
kulturhistoriska Ingeborrarp, som nu
även har egen gårdsbutik, får man
gärna ta med egen kaffekorg, eller
besöka det fina värdshuset.

14

www.hallandsasen.se
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Ställplats för
husbilar & husvagnar.
Ligger intill en damm
och här är det lugnt
och fridfullt.

K
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Missionsgården Strandhem l Örkelljunga
Telefon 0435 500 77 l info@strandhem.nu
www.strandhem.nu

Markaryd – Örkelljunga

Markaryds älg- och
bisonsafari

Hantverk av skinn och ull från
i huvudsak egna får. Kläder,
heminredning, lammskinn,
ullgarn etc. Vi säljer även ägg
och fårkorv i olika smaker.
Vi erbjuder gästrum med
1-4 sängar. Välkommen!
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Här kör du in med din egen bil
eller åker med safaritåget i ett stort
älghägn.. Längs en 3 km slingrande
skogsväg får du uppleva skogens
konung och amerikanska bisonoxar
på mycket nära håll. Smålandets
Gård har anor från 1700-talet, med
en naturskön omgivning. Här kan du
njuta av en nygräddad våffla, smaka
på älg- eller bisonkött från Restaurang Älgtornet, medan barnen leker
med gårdens getter.

42

www.bodilsbod.se

Naturreservatet i staden

25

Pinnåns naturreservat. Ett stycke
unik natur – mitt i Örkelljunga tätort.
Reservatet sträcker sig från Pinnåns utlopp i Hjälmsjön i nordost
till Lyckstaberg i sydväst. I mellersta
delen av området får man ett intryck
av att vandra i en mindre regnskog.
Sällsynta växtarter, så som storrams,
ormbär och skogsbingel kan påträffas här, liksom en unik björnbärsart
och minst 30 olika fågelarter.

Sägner och varierad terräng

Snibe stua. Sägnen berättar om
jätten Snibes bostad. Historien
förtäljer att snapphanar, de skånska friskyttar som lejdes av danska
armén i kriget mot svenskarna på
1600-talet, sökte skydd här. Helt
säkert är att grottan finns ett stenkast från Skåneleden. 23

26

Åsljungaklippan. Den västra delen
av Hallandsåsen består av branta
klippor som störtar ned i havet.
I öster är det mindre dramatiskt.
Åsljungaklippan mäter 162 meter
över havet och ger utsikt och en
känsla av åsens avslut österut.

Grytåsa – skogsbete och fågelliv
Ett av de nyare strövområdena kring
Hallandsåsen finns utanför Örkelljunga. Grytåsa är präglat av skogsbete, ett ovanligt fenomen i Skåne,
som kommer av att det under lång
tid betats av nötkreatur.
Flera mindre rullstensåsar bildar
böljande skogsklädda kullar med
små kärr och god artrikedom.
Flinka sjö är en lummig sjö med rikt
fågelliv – bland annat enkelbeckasin

13

kan höras spela om våren med sitt
speciella läte. Tranor, sångsvanar
och gräsänder häckar vid sjön, bland
många andra arter.
Två vandringsslingor (3,3 resp 4,3
km långa) leder dig genom Grytåsa
strövområde. Även Skåneleden
passerar Grytåsa. Parkeringsplatsen
ligger centralt i området, varifrån
man även kan ta sig med rullstol till
en anpassad grillplats.
w w w. ha lla nds as e n .s e
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Kontaktuppgifter

I kartan hittar
du vandringsleder
markerade med
orange färg, naturoch kulturbesöksmål
med grön och turistaktörer med röd.
Många öppettider
varierar under året, så
kontrollera alltid på
respektive hemsida
eller slå en signal
innan du åker iväg.

TU RISTAKT Ö RE R
1. HOTELL & RESTAURANG
HOVS HALLAR
Hovshallavägen, Båstad
0431-44 83 70
www.hovshallar.com
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS,
RESTAURANG, CAFÉ
2. BIRGIT NILSSON MUSEUM
Birgit Nilssons väg, Båstad
0431-31 18 60
www.birgitnilsson.com
Öppet: maj-sept
UTSTÄLLNING, CAFÉ,
GUIDNING
3. EBBESSONS GÅRDSMEJERI
& BUTIK
Möllhultsvägen, Mäsinge
0702-27 60 69		
www.ebbessonsgardsmejeri.se
Öppet: hela året
GÅRDSBUTIK
4. HEMBYGDSPARKEN 		
I BOARP
Boarp, Båstad
0431-730 73, 0708-55 62 13
www.hembygd.se/bjare-harads
Öppet: sommartid
UTSTÄLLNING, CAFÉ
5. SOLBACKENS WÅFFELBRUK
Italienska vägen, Båstad
0431-702 00
www.solbacken.eu
Öppet: sommartid
CAFÉ

16

www.hallandsasen.se

6. LINDEGRENS
Sinarpsvägen 164, Båstad
0733-43 93 63
www.lindegrens.se
Öppet: hela året
BUTIK, AKTIVITET, NATUR
7. SINARPSDALENS 		
INTRESSEFÖRENING
Sinarpsvägen 170, Båstad
0702-37 26 39
www.bastad.se/uppleva-ochgora/sinarpsdalen/
Öppet: hela året
NATUR, VANDRING
8. BÅSTAD TURISTBYRÅ
Köpmansgatan, Båstad
0431-750 45
www.bastad.com
Öppet: hela året
AKTIVITET, NATUR
9. PENSIONAT NEPTUN
Havsbadsvägen, Båstad
070-53 69 130
www.pensionatneptun.se
Öppet: se hemsida
LOGI, KONFERENS,
RESTAURANG
10. SPRÅKGUIDEN
INGRID PERSSON SKOG
Karstorps Mölleväg, Båstad
0738-50 33 43
www.sprakguiden.com
Öppet: hela året
GUIDE, AKTIVITET
11. RUTIGT & RANDIGT
SECONDHAND
Grusåsvägen, Grevie
0431-716 61
Öppet: hela året
BUTIK
12. BÅSTAD CAMPING
Norra vägen, Båstad
0431-755 11
www.bastadcamping.se
Öppet: mars-sept
LOGI, RESTAURANG
13. EKHEMS GÅRD
Hålevägen 45, Förslöv
0763-38 89 89
www.ekhemsgard.nu
Öppet: hela året
LOGI, GÅRDSBUTIK
14. DESTINATION RÅBOCKA
Råbockavägen, Ängelholm
0431-160 43
Facebook: Destination Råbocka
Öppet: april-sept
LOGI, RESTAURANG, BUTIK,
AKTIVITET

15. FÖRENINGEN FRAMTIDSBYGD
HJÄRNARP
Gånarps Backaväg 409,
Munka-Ljungby
0705-576912
www.hjarnarp.se
Öppet: hela året
AKTIVITET, VANDRING
16. HALLANDSÅSENS
VANDRARHEM
Boarpsvägen 33
Hjärnarp-Ängelholm
076-861 99 52
www.hallandsasensvandrarhem.
com
Öppet: hela året
LOGI
17. BYSKOLAN I GÅNARP
Gånarp, Munka Ljungby
0431-281 27
www.byskolan.se
Öppet: sommar och advent
CAFÉ, BUTIK, UTSTÄLLNING
18. FIKA PÅ TORPET
Övre Västersjövägen 287,
Hjärnarp
0730-32 83 48
www.fikapatorpet.se
Öppet: sommartid
CAFÉ
19. VANDRA OF SWEDEN
Stora strandvägen 2C,
Skummeslövsstrand
0430-620 21
www.vandra.se
Öppet: hela året, se webb
AKTIVITET, NATUR
20. LANTHOTELL LÖGNÄS GÅRD
Lögnäsvägen, Laholm
0430-230 76
www.lognasgard.se
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS, NATUR,
RESTAURANG, AKTIVITET
21. ÖRJANSSONS BLOMMOR
Maskinvägen 2, Vallberga
0430-230 05
Öppet: mars-dec
BUTIK
22. SKOTTORPS MEJERI
Skottorp, 0430-205 30
www.skottorpsmejeri.se
Öppet: hela året
BUTIK, UTSTÄLLNING
23. MÅNSTORPS GÅRD
Månstorps gård, Laholm
072-169 20 00
www.manstorpsgard.com
Öppet: hela året
LOGI, CAFÉ, BUTIK

24. TJUVHULT.SE
Tjuvhult, Laholm
0733-60 06 64
www.tjuvhult.se
Öppet: hela året
LOGI, NATUR
25. HALLANDSÅSENS
UTEMILJÖ
Våxtorpsvägen, Hasslöv
0430-260 25
www.hallandsasensutemiljo.se
VÄXTLEVERANTÖR
26. ULVEREDS HJORTHÄGN
Ulvered, Laholm		
0430-930 62
www.ulvereds.se
Öppet: hela året, se hemsida
GÅRDSBUTIK, AKTIVITET, FISKE,
LOGI, RESTAURANG
27. SKOGABY GOLFKLUBB
Kårarp, Laholm
0430-601 90
www.skogabygk.se
Öppet: hela året
AKTIVITET, LOGI, RESTAURANG
28. HOTELL FREDEN
Otterdalsvägen 2, Knäred
0430-504 00, 0793-41 23 65
www.hotellfreden.com
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS, FESTLOKAL,
RESTAURANG
29. LAHOLMS GOLFKLUBB
Vallen 15, Våxtorp
0430-306 01
www.laholmsgk.se
Öppet: hela året
AKTIVITET, RESTAURANG
30. VÅXTORPS FEST & LOGI
Vallens Säteri, Våxtorp
073-962 90 04
www.vallens-sateri.se
Öppet: end. bokning
AKTIVITET, LOGI, KONFERENS,
FESTLOKAL
31. VALLENS BMXHALL
Vallens Säteri, Våxtorp
070-638 83 66
www.vallensbmxhall.se
Öppet: hela året
AKTIVITET
32. DÖNARDALENS 		
DELIKATESSER
Rössjöholmsvägen, Våxtorp
070-220 34 86
www.donardalen.se
Öppet: hela året
GÅRDSBUTIK

Kontaktuppgifter
33. VALLÅSENS VÄRDSHUS
Rössjöholmsvägen, Våxtorp
0430-300 87
www.vallasensvardshus.se
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS,
RESTAURANG, KULTUR
34. VÅXTORPS CAMPING OCH
STUGBY
Kolbäckstorp, Våxtorp
0430-331 29
www.naturcamping.com
Öppet: hela året
LOGI, AKTIVITET

41. INGEBORRARPS
FRILUFTSMUSEUM
Ingeborrarp, Örkelljunga
0435-531 00
www.ingeborrarp.se
Öppet: april-dec, se hemsida
KULTUR, UTSTÄLLNING, CAFÉ,
RESTAURANG, BUTIK, AKTIVITET
42. BODILS BOD/BÄÄH DESIGN
Skönnavägen 21, Örkelljunga
0435-545 56
www.bodilsbod.se
Öppet: hela året
BUTIK, LOGI

35. VALLÅSEN
Yllevad, Våxtorp
054-13 26 00
www.vallasen.se
Öppet: dec-mars, april-okt
AKTIVITET

43. EFS-GÅRDEN ÅSLJUNGA
Ånultsvägen 31, Åsljunga
0435-46 00 54
www.efsgarden.com
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS, AKTIVITET

36. KUNGSBYGGET 		
ÄVENTYRSPARK
Kungsbygget, Våxtorp
0430-300 60
www.kungsbygget.com
Öppet: april-okt, se hemsida
AKTIVITET

44. MISSIONSGÅRDEN
STRANDHEM
Smålandsvägen, Örkelljunga
0435-500 77
www.strandhem.nu
Öppet: hela året
LOGI, KONFERENS

37. MALMNÄS MÖBLER
& INTERIÖR
Horsabäck, Våxtorp
070-641 35 50
www.malmnas.com
Öppet: hela året
BUTIK

45. KVARNEN KORNHULT
Kornhultsvägen 24, Hishult
073-500 35 91
www.kvarnenkornhult.com
Öppet: maj-sept
LOGI, RESTAURANG, CAFÉ,
KULTUR, AKTIVITET

38. RETRO-RETRO PÅ GÅRDEN
Slätthult 11, Hishult
0703-50 89 09
www.facebook.com/
retroretropagarden
Öppet: sommartid oregelbundet
BUTIK

46. JÄNNAHOLMS BILMUSEUM
Jännaholm 8510,
Skånes Fagerhult
0708-707470
www.jannaholmsbilmuseum.se
Öppet: se hemsida och Facebook
MUSEUM, UTSTÄLLNING

39. CAMP IVARSGÅRD
Boalt 1377, Örkelljunga
0435-810 65, 0706-88 10 65
www.ivarsgard.se
Öppet: april-oktober
KONFERENS, AKTIVITET
JAKT, FISKE

47. SMÅLANDET MARKARYDS
ÄLGSAFARI
Misterhult, Markaryd
0433-129 23
www.smalandet.se
Öppet: hela året
SAFARI, BUTIK, CAFÉ

40. PERSKÖPS STÄLLPLATS
Persköp 155, Örkelljunga
070-202 63 33
www.wnk.se/stallplats
Öppet: hela året
LOGI

48. GRÄDDHYLLANS LANTCAFÉ
Ryd, Markaryd
0433-140 40
www.graddhyllan.net
Öppet: mars-dec
CAFÉ, RESTAURANG

49. HEIMDALLHUSET
BED & BREAKFAST
Byavägen, Skånes Värsjö
0433-501 61
www.heimdallhuset.com
Öppet: hela året
LOGI, CAFÉ, BUTIK
50. FÖRENINGEN NATURARENAN
VID HJÄLMSJÖN
072-157 73 39
www.upplev-orkelljunga.se
Öppet: hela året
AKTIVITET
51. ÖRKELLJUNGA KOMMUN
Biblioteksgatan 10, Örkelljunga
0435-55 000
www.orkelljunga.se
Öppet: se hemsida
AKTIVITET

Dessa aktörer går också
att nå via Destination
Hallandsåsens hemsida,
www.hallandsasen.se
Följ gärna
Destination Hallandsåsen
på sociala medier!

w w w. ha lla nds as e n .s e
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Årets cykelled 2018 i Europa

Kattegattleden

Börja i Helsingborg och cykla till Göteborg, eller tvärtom. Eller anslut var som
helst på den 39 mil långa kustnära cykelleden. Kattegattleden börjar vid
Öresund, går via Skälderviken och Laholmsbukten längs hela långa Hallands
kusten med vikar och uddar till storstaden Göteborg. Den natursköna leden
är ett samprojekt mellan Trafikverket, tio kommuner och två regioner med
syfte att binda samman ett säkert och till stora delar bilfritt stråk för cyklister,
antingen det gäller dagliga pendlare eller besökande turister. Kattegattleden är
Sveriges första nationella cykelled.

K ULT UR BE S ÖK SMÅL
I kartan hittar
du vandringsleder
markerade med
orange färg, naturoch kulturbesöksmål
med grön och turistaktörer med röd.
Många öppettider
varierar under året, så
kontrollera alltid på
respektive hemsida
eller slå en signal
innan du åker iväg.

1. BJÄREKUSTEN
Naturreservat

19. VÄSTERSJÖNS STRAND
Naturskön plats

2. HALLAVARA DAL
Naturskön plats

20. RÖSSJÖHOLMS KVARN
Kulturminne

3. TOFTA HÖGAR
Fornminne

21. BORGRUINEN, 		
RÖSSJÖHOLMS GODS
Kulturminne

4. BJÄRAGÅRDEN/RISHÖG
Fornminne
5. DROTTNINGHALL
Fornminne
6. AXELSTORPS SKOGAR
Naturreservat
7. LYADALEN
Naturreservat

VAN DRI N GS LE D E R

1. HALLANDS VÄDERÖ
2. TOREKOV-KOARP
3. TOREKOV-VEJBYSTRAND
4. HOVS HALLAR
5. GREVIE BACKAR
6. PERSHÖGSSKOGEN
7. SINARPSDALEN
8. AXELSTORPSRAVINEN
9. HÅLEHALL
10. KUSTSLINGAN
11. OSBECKS BOKSKOGAR
12. DJURHOLMEN
13. GRYTÅSA STRÖVOMRÅDE
18

www.hallandsasen.se

18. VALLÅSEN
Naturreservat

22. TROLLEHALLAR
Klippor/historisk plats
23. SNIBE STUA
Grottformation
24. BJÖRSÅKRA-BÖLINGE
Naturreservat

8. LYA LJUNGHED
Kulturlandskap

25. PINNÅN 		
NATURRESERVAT
Vandringsstigar

9. KLARNINGEN
Våtmark med fågeltorn

26. ÅSLJUNGAKLIPPAN
Naturskön plats

10. KUNGSRASTEN
Fornminnesområde
11. LASSAHUSSTENEN
Fornminne/hällristningar
12. OSBECKS BOKSKOGAR
Naturreservat
13. BRANTEKÄLLA
Fornminnen
14. LUGNAROHÖGEN
Bronsåldersgrav
15. EKERED
Naturreservat
16. VINDRARP
Naturreservat
17. ÅSTARPE MOSSE
Naturreservat
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Veinge
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Årnaberga

Erlandsbygget

Skogaby

Ekasjö

Ala

St. Högalt

Karsefors

Björkered

28

Sofiedal

111

Västralt
146

Fågelsk. omr.

Nyhem

Hu

Hult

Munkabygget

ltå

Perstorp

Glänninge

21

Tvärbäck
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Sommarkänsla på
Destination Råbocka
Till Råbocka är du välkommen vare sig du bor
i stuga eller vill ha en skön eftermiddag i solen!
När solen steker hett kan man söka
skydd och promenera i den vackra
tallskogen, som erbjuder unika
fågelarter och spännande djurliv.
Eller så väljer man att njuta av solen
och värmen genom att promenera
längs sandstigarna genom Klitterna
ner till den 8 km långa stranden
som ligger knappt 150 meter ifrån
Stugorna på Råbocka. Det är långgrunt i havet och lagom svalkande,

och vågorna rullar sakta in i
Skälderviken.
Efter doppet kan man spela
en runda Äventyrsgolf, och
”traditionsenligt” betalar förloraren
för glassen – så det blir fullt fokus
på att sänka bollen i alla 15 hål på
få tillslag!

Hyr en trampbil och utforska
Havsbaden med omnejd.
Vill ni ta er längre? Plocka fram

mobilen och hyr våra cyklar genom Donkey Republic Appen och
utforska Ängelholm, Bjärehalvön,
Kullahalvön, alla smultronställena
på Hallandsåsen, och ända bort till
Mellbystrand om ni orkar! Men glöm
inte att köpa matsäck med nybakade
färska bullar, fika, godis, glass och
annat gott som ni hittar i Butiken!

IN ÄNGELHOLM
With the Donkey Republic app
Download the app
and rent a bike

Unlock and lock it
with your phone

14

Explore Hallandsåsen
on two wheels

Aktiva upplevelser på Hallandsås
36

Aktiviteter och äventyr på Hallandsås

kungsbygget.com

