I Ängelholmstrakten har du aldrig
långtråkigt. Ta med hela familjen
eller vännerna på fartfyllda, spännande, lugna eller svettiga aktiviteter! I staden med omnejd finns
det aktiviteter för alla, stora som
små. En kort eftermiddagspromenad eller en heldagsvandring
med stormkök? Här finns vandringsstråk som passar de flesta.

EN AKTIV DAG
1. Ridtur på Hallandsåsen

Njut av Hallandsåsen från ryggen av
en islandshäst. Ridturen tar dig igenom härliga bokskogar och över vattendrag. Naturen är starkt kuperad
och variationsrik.
spelmansgarden.se

2. Ängelholms Flygmuseum

Bli pilot för en dag! I flygsimulatorerna
kan ni greppa spakarna till allt från
jaktplanet J 35 Draken till sportflygplanet Cessna.
engelholmsflygmuseum.se

3. Hembygdsparken

I parken hittar ni allt för hela familjen.
Lekplats, djurpark med nordiska djur,
muséer, glass & våffelstuga och restaurang. Under sommaren spelas det
barnteater, sommarlustspel och allsångskvällar från utomhusscenen.
engelholmshembygdspark.se

4. Upzone

Ängelholm. Rönne å har lugnt vatten
och få svåra passager. En paddling
som passar både vännerna och
familjen.
paddlakanot.nu

7. Lergöksrundan

Upplev Ängelholm från cykelsadeln.
Lergöksrundan är 16 km lång och
slingrar sig genom centrala Ängelholm,
genom strandskogen Kronoskogen
och vidare längs havet ut till hamnen
i Skälderviken för att sedan vända
tillbaka in mot centrum igen. Kanske
finns det tid för ett bad längs vägen
om årstiden tillåter.
engelholm.com

8. Laxen

Följ med på en guidad båttur på
Rönne å och upplev den ”skånska
Amazonfloden” under broar och
genom grönskande natur. Turen startar vid Stadshuset och tar er hela
vägen ut till Skäldervikens småbåtshamn.
skanemarin.se

Klättra bland trädtopparna högt upp i
luften och utmana dig själv och andra
i fyra olika banor med olika svårighetsgrader, den högsta på 15 meters höjd. 9. Skåneleden
Mer än 100 mil lång underbar natur
upzone.se
uppdelat på ca 80 dagsetapper. Från
Ängelholm går leden via vackra sand5. Järnvägens Museum
dyner längs Skälderviken och vidare
genom idylliska samhällen längs
Ängelholm
Bjärekusten och den kuperade HalUpplev 150 års järnvägshistoria i en
spännande miljö. I ett om- och tillbyggt landsåsen.
skaneleden.se
lokstall från 1898 kan du följa järnvägens utveckling på en stor modelljärnväg och ta en åktur i lokåknings10. Ufo-monument
simulatorn.
Har varelser från en annan planet
engelholm.se/jarnvagsmuseum
landat i Ängelholm? I Sibirienskogen
i södra Ängelholm finns ett unikt
monument på ett UFO som sägs
6. Paddla kanot/
ha landat precis där den 18 maj 1946.

SUP-Stand Up Padle

Paddla på Rönne å, längs öppna landskap, genom doftande tallskog, lummig lövskog och rakt igenom centrala

engelholm.com

Detta är endast ett urval av vad som finns att se och göra i Ängelholms
kommun. För fler tips eller mer information besök oss på hemsidan
engelholm.com eller per telefon 0431- 82130.

TIPS PÅ MATSTÄLLEN
A. Margretetorps Gästgivaregård
margretetorp.se

B. Byskolan i Gånarp
byskolan.se

C. Glass & Våffelstugan i Hembygdsparken

engelholmshembygdspark.se/glass-vaffelstugan

D. Hembygdsparkens Wärdshus
hembygdsparkenswardshus.se

E. På Stan Ängelholm finns en mängd olika
caféer och restauranger att välja på.
engelholm.com
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Ängelholm bjuder på några av
Sveriges vackraste stränder och
blev redan på 1800-talet en populär baddestination. Men det är
inte bara sandstrand och bad som
lockar besökare till Ängelholm.
Här finns också en fantastisk
natur med kortare vandringsleder
eller om man bara vill koppla av i
en stillsam miljö.

NATURSKÖNA PLATSER
OCH SPÄNNANDE BAD
1. Trollehallar

Följ stigen längs den porlande bäcken
och klättra upp till Snapphanestallarna,
där friskyttarna tros ha haft sina förråd
och gömt fångar. Klippväggarna
i ravinen är upptill 30 m höga.

2. Västersjön, Ugglehult

Härligt insjöbad och badbryggan är
framme mellan maj och september.
Det finns även möjlighet till att hyra
roddbåt och köpa fiskekort. En lift för
rullstolsburna finns så att man kan
lyftas ombord i en roddbåt för turer
på Västersjön.

3. Laxtrappan, Munka Ljungby

7. Hovs Hallar

Här kan du njuta utav en fantastisk
utsikt över Laholmsbukten och det är
ett populärt ställe för bad och att
hoppa från klipporna. Om du hellre
vandrar en stund kan du se allt från
höga klippbranter och klapperstenfält
till raukar och grottor. På en 3 km lång
vandring har du en höjdskillnad på
70 meter.

8. Djurholmen

Ligger norr om Västersjön och bjuder
på storslagen natur. Flera vandringleder och grillplatser finns i hela området. Här hittar du en väldig mosse, en
ravin med små vattenfall och massor
av skog. Har du tur kan du möta både
älg och tjäder.

Ta med kaffekorgen och bara njut i
den rofyllda miljön eller ta ett svalkande dopp i laxtrappan under sommartid. Parkeringsmöjligheter finns i när- 9. Havsbaden
heten och med cykel tar man sig ända Här ligger en av Sverige längsta och
vackraste sandstränder. Hela 6 km
fram till fallet.
lång från Sibirien i söder till Skäldervikens hamn i norr. Njut av härliga bad
4. Magnarps Hed
från stranden eller från badbryggan
Norr om Magnarps hamn längs havet
som även har en ramp ner i vattnet.
till Vejbystrand ligger denna strandSommartid finns det även livräddare
skyddade kustzon med trift, vresros
på stranden.
och enesnår. Skåneleden går genom
heden.

10. Vejbybadet

Badet ligger alldeles intill havet på

5. Snorkelled vid Hultabryggan,
Kustvägen i Vejbystrand. Utomhusbad
Björkhagen
för hela familjen med en 25-meters
En naturstig under vattnet som består
av 10 stycken betongfundament. På
fundamentet sitter en skylt med en
illustration och text om till exempel
olika arter man kan hitta i viken. Enkel
att använda för både vuxna och barn.

bassäng, barn- och plaskbassäng
samt bastu.

11. Kullaberg

Här är utbudet stort, vandra, klättra,
bada, åk på tumlarsafari eller bara
njut av utsikten .
6. Kronoskogen
Sveriges högst belägna fyr, anlagd
Strandskogområde med kustdyn1561 finns längst ut på Kullaberg.
landskap. Här finns flera vandringsBesök en av de många grottorna som
slingor i ett område med rikt växt- och gömmer sig bland det klippiga landdjurliv. Välj mellan spår på 2,5 km –
skapet.
11,5 km. I södra delen av skogen finns
ett Ufo- monument.

Detta är endast ett urval av vad som finns att se och göra i Ängelholms
kommun. För fler tips eller mer information besök oss på hemsidan
engelholm.com eller per telefon 0431- 82130.

TIPS PÅ MATSTÄLLEN
A. Klitterhus

klitterhus.com

B. Havsbadskjollan

havsbadskjollan.com

C. Restaurang Hovs Hallar
hovshallar.com

D. På Stan Ängelholm finns en mängd olika
caféer och restauranger att välja på.
engelholm.com

Veinge
Tjärby

Lilla Tjärby

Lag
an

Mellbystrand

Laholm
7 C

115

Torekov

Vallberga
Skottorp

Båstad

Hov

Hallands Väderö

Ysby

Skummeslövsstrand

Ränneslöv

Bjärehalvön
Östra
Karup

Grevie

Rammsjö

115

Hasslöv Våxtorp

H

a

Grevie
k:a

Förslöv

105

Vejbystrand

11

Arild

Krapperup

Lerhamn

Skäret

Skälderviken

Ängelholm BA

Brunnby

111

Kullen

Nyhamnsläge

9

Svanshall

Jonstorp

6

Väsby

Höganäs

112

Ingelsträde

Viken

Domsten

111

Kulla
Gunnarstorp

Öresund

Hjälmshult
Laröd

Hittarp

3

Helsingborg

engelholm.com

Össjö
13

Spannarp

Ausås

Starby

21

Kvidinge

Klippan

V Broby

Hyllinge
107

Rosendal

Kropp

Stidsvig
Östra
Ljungby

E4

Åstorp

Fleninge

Sofiero

Tåssjö

MunkaLjungby

D

Nyvång

Ödåkra

n

114

Höja

Hasslarp
Allerum

se

Tåstarp

N Hälja- Utvälinge 107
Vegeholm
röd

Kattarp

så

2

Ängelholm
Helsingborg
Airport

Välinge
Mjöhult
Strövelstorp

Lerberget

d

Hjärnarp

Farhult

Strandbaden

Vallåsen

n

Ljunga- Västersjön
1
bolet
Äspenäs Rössjön

Barkåkra

4
5

ll
a

Lerbäcks- 8
hult

E6
E20

10

Magnarp

Mölle

24

Skottorp

Västra
Karup

Vrams
Gunnarstorp

Gunnarstorp

Mörarp Bjuv

Norra
Vram

110

S

öd

Billesholm
Södra
Vram

V Sönnarslöv

er

Krika

ås

en

I trakten kring Ängelholm ligger
gårdsbutikerna tätt. Här är nästan
allt närodlat, en hel del ekologiskt
och en del från andra spännande
länder.
Inhandla stearinljus i alla dess
färger och former, antikt och låt
dig väl smakas av traktens egenodlade potatis, frukt, grönsaker,
blommor och mycket mer. Här är
valen många och det finns något
för alla smaker! Sätt ihop er egen
rundtur till dess olika butiker och
handla hem alla deras olika delikatesser inför kvällen eller helgen.

HANDLA PÅ LANDET
1. Tåstarpstomaten

7. Snitten

Förutom gårdens hemmaodlade
Här kan du köpa danska smörrebröd,
tomater hittar du även grönsaker från som är tillverkade av danska och
granngårdarnas odlingar och skördar. lokala råvaror. Alla grönsaker är köpta
från bönder i närheten.
tastarpstomaten.se
snitten.net

2. Varalövs Gårdsbutik

Sortimentet består av egenodlad
potatis, grönsaker och blommor,
kryddväxter, egenproducerade produkter och produkter från odlare i
närheten.
varalovsgardsbutik.nu

3. Kärra Gårdsslakteri och rökeri
På gården i Varalöv bedriver familjen
uppfödning av tupp, gås och anka.
Slakten sker på gården, på ett godkänt, småskaligt kontrollslakteri. Det
vill säga fåglarna slipper stressande
lastning och transport. Allt sker på ett
och samma ställe. Specialitet är den
varmrökta tuppen.
yourvismawebsite.com/karra-gardsslakteri

4. Great British Sausage

Tillverkar och säljer korv från sina
egna recept med hjälp av lokala produkter. Grillen är alltid uppvärmd så
att du kan prova de olika recepten
innan du köper för att ta med hem.
greatbritishsausage.com

5. Sandgårdens skafferi

8. Vilt o Gott

Här hittar du ett stort sortiment av
viltkött. Butiken erbjuder olika delar av
älg, vildsvin, hjort och rådjur. Hamburgare gjorda av hjort- och vildsvinskött,
goda grillkorvar med mera finns också i sortimentet.
viltochgott.se

9. Ekhems Gård

Gårdsbutik med egenodlad potatis,
lokalodlade grönsaker, bär och frukt
och ekologiska ägg från granngården.
Hemlagad saft, sylt, marmelader och
smarriga pajer.
ekhemsgard.nu

10. La Passion

I gamla stallet finns en inredningsbutik för hem och trädgård. Trädgårdsbelysning och presentartiklar av hög
kvalité.
lapassion.se

11. Afrikahuset

En annorlunda och inspirerande upplevelse att kliva in i Afrikahuset som är
fyllt av afrikansk heminredning och
genuint hantverk från ett tiotal afrikanska länder.

I Skafferiet finns massor av godsaker.
Lamm, bröd, ost, chark, ägg, knäcke,
presenter och mycket mer. Även säafrikahuset.se
songsbetonade grönsaker, frukt och bär.
sandgardensskafferi.se

12. Skånska Stearinljusfabriken

Sveriges största sortiment av ljus och
egen tillverkning av ljus i 100% stearin.
Ängelholms största glas och porslins- Tillverkar bland annat kyrkljus, är
butik. Här hittar ni märken som bland kunglig hovleverantör och har fabriksannat Royal Worcester, Spiegelau och butik med ljus i alla dess former, smiRobert Welch.
de och ljusstakar.

6. Briscapo

briscapo.se

stearinljusfabriken.se

Detta är endast ett urval av vad som finns att se och göra i Ängelholms
kommun. För fler tips eller mer information besök oss på hemsidan
engelholm.com eller per telefon 0431- 82130.

TIPS PÅ MATSTÄLLEN
A. Orangeriet

vastragard.se

B. Albertsgårdens kaffestuga
albertsgarden.se

C. Hamnkrogen, Skälderviken
hamnkrogenangelholm.se

D. Konditori Centrum i Munka-Ljungby
facebook.com

E. På Stan Ängelholm finns en mängd olika
caféer och restauranger att välja på.
engelholm.com
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Kom och bli inspirerad i vår krukmakarstad. Är du intresserad av
konst och konsthantverk finns
här många spännande ställen att
besöka. I trakten kring Ängelholm hittar ni många yrkesverksamma konstnärer och gallerierna ligger tätt. Keramik har en
särskilt stark ställning i bygden.
Sätt ihop en egen konstrunda och
besök gallerier, keramikverkstäder och ateljéer.

KERAMIK & HANTVERK
1. Sofia Nilsson

Drejat, tummat och skulpterat, unikt
stengods och gör en stor mängd av
Ängelholms berömda lergökar.
sofianilsson.se

2. Åbergs krukmakeri

Pyttan Åbergs krukmakeri ligger mitt i
centrala Ängelholm i en av stadens
äldsta fastigheter. Här tillverkas
bruksföremål i stengods och blomkrukor i lergods.
abergskrukmakeri.com

3. Gjordkällarn

Cilla Bjertner drejar huvudsakligen
bruksföremål i stengodslera. Men
även grov lera som formas till fågelbad och krukor.
gjordkallarn.se

7. Antikkulan

Välsorterad butik med utvalda saker från
Modern Design till 1600-talssaker för
samlaren, nostalgikern, inredaren eller ni
som bara söker den där speciella saken.
antikkulan.se

8. Glashytta
Christian Svensson

Här i hyttan kommer man rakt in i
verkstaden och får uppleva det vackra
skådespelet som glasblåsning är. Se
hur konstpjäserna blir till eller njut av
all glaskonst som finns i butiken.
Här kan du testa på att blåsa glas
(måste förbokas).
christiansvensson.se

9. På stan

På Stan i Ängelholm erbjuder en mix
av små specialbutiker blandat med
större kedjebutiker och gör att du
4. Galleri Moment
finner allt du behöver samt det där lilla
Här visas samtida svensk och nordisk extra.
konst med stor variation i både form
engelholm.com
och innehåll.
engelholm.se/gallerimoment

5. KIB – Konst och
Inredningsbetong

KIB designar konst- och inredningsföremål i betong för inom- och utomhusbruk. Möbler, vaskar, ljusstakar
och bänkskivor till kök är exempel på
föremål som de tillverkar.
betong.se

6. Fyndet

Antikviteter och kuriosa trängs med
konst, möbler och porslin från gångna
sekel. Här finns något för alla smakriktningar och stilar.
fyndetangelholm.com

Detta är endast ett urval av vad som finns att se och göra i Ängelholms
kommun. För fler tips eller mer information besök oss på hemsidan
engelholm.com eller per telefon 0431- 82130.

TIPS PÅ MATSTÄLLEN
A. På Stan Ängelholm finns en mängd olika
caféer och restauranger att välja på
engelholm.com

B. Bjäre fisk & skaldjur
bjarefisk.se

C. Engelholms Glass glasscafé
engelholmsglass.se

D. Sikrot

sikrot.com

E. Nisses konditori
nisseskonditori.se
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