BJÄREHALVÖN & KULLAHALVÖN

Fyllda av AKTIVITETER och UPPLEVELSER

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER

1

VÄLKOMMEN TILL KULLA- OCH BJÄREHALVÖN

VÄLKOMMEN TILL KULLA- OCH BJÄREHALVÖN

Det är smidigt att ta sig till våra
två halvöar, belägna i nordvästra
Skåne i Sveriges södra del.

Välkommen till

TOREKOV
Foto: Hotel Skansen

Kulla- och
Bjärehalvön

Hallands Väderö

Avkoppling på Bjärehalvön.

Bjärehalvön
GREVIE

FÖRSLÖV

Kullahalvön må vara känd för sin keramik och Kullaberg, Bjärehalvön för tennis och
festligheter. Men detta är platser som bjuder på så otroligt mycket mer. Här kan du
njuta av stillhet och skönhet eller kasta dig ut i äventyr och upplevelser.
NATUREN

Den varierande naturen sätter guldkant på resan. Här finns berg som
stupar i havet, rofyllda landsvägar,
vajande rapsfält, tysta bokskogar,
livliga kustbyar och en pittoresk ö.
Dessutom inom ett så rimligt avstånd
att du aldrig behöver välja det ena eller det andra. Du kan få lite av allt.

AKTIVITETER

TVÅ HALVÖAR

kött, äppelmust, vin, öl, pesto och
mycket mer. Krogarnas menyer bjuder också på lokala råvaror – och att
vi älskar mat och smaker förstår du
när du ser utbudet av restauranger.
Med så många upplevelser gör
man klokast i att övernatta. Du kan
välja det som passar dig – lyxigt hotell med havet utanför dörren, ett
lantligt bed & breakfast, vindskydd
svit eller camping.

MAT & BOENDE

VARMT VÄLKOMMEN HIT, till två halvöar
med oändligt många upplevelser. I
vårt magasin får du en försmak av
allt vi bjuder på. Ännu mer finner du
på www.visithoganas.se och
www.bastad.com.

För många blir smakupplevelserna
de starkaste reseminnena härifrån.
Överallt finns små gårdsbutiker och
odlare. Köp med dig lokalt producerad sparris, potatis, tomat, chili,

VEJBYSTRAND

MÖLLE
ARILD
NYHAMNSLÄGE

ÄNGELHOLM

JONSTORP

HÖGANÄS

Kullahalvön
Krogarnas menyer
bjuder på lokala råvaror.
Överallt finns små gårdsbutiker,
uppfödare och odlare.

Foto: Brunnby Boställe

Utbudet av aktiviteter och upplevelser är lika stort som naturens variation. Kanske du vill testa drop in-yoga, sjunka ner i ett tångbad eller se en
konstutställning? Eller testa bergsnedfirning, zipline, utforska grottor
och se sälar och tumlare? För den

sportiga finns skidanläggning, anrika
tennisbanor, 180 golfhål, padelhallar
och perfekta vatten för surfing och
segling. Vandringslederna är många,
vilda och vackra. Vi har också utmärkta cykelvägar för mountainbike
och landsvägscykling. Sveriges första
nationella cykelled och årets cykelled
i Europa 2018, Kattegattleden, som
går mellan Göteborg och Helsingborg följer vår kust.

BÅSTAD

VIKEN

Foto: Kicki Persson

ÖDÅKRA

@TVAHALVOAR

HELSINGBORG

Foto: Mickael Tannus

Mountainbike på Kullahalvön.
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Foto: Mickael Tannus
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TVÅ MAGISKA BERG OCH EN VIDUNDERLIG Ö

5 frågor till DAVID ARBORELIUS, KULLABERGSGUIDERNA

Två magiska berg

Vilka är era mest populära aktiviteter?
Det är definitivt tumlarsafarin som vi kör
sex gånger per dag under högsäsong. Även
grottvandringen är populär.
Vilken aktivitet rekommenderar du för den
ovana äventyraren?
För barnfamiljen som vill ha ett lagom spännande äventyr passar
Skattjakten. Då använder man karta och GPS för att ta sig från en ledtråd
till en annan. Den tar cirka två timmar men tar man lite picknick på vägen
får man lägga till tid.

Dramatiska Hovs Hallar
bjuder på äventyr.

– och en vidunderlig ö

Att kalla vår natur fantastisk är en underdrift. Den är sagolik, med inslag av såväl dramatik som
meditativ stillhet. Stanna upp och dra ett djupt andetag. Detta är livet.

Det är en alldeles särskild känsla att
se Kullabergs silhuett mot horisonten. Hit kan du åka om och om igen
och alltid upptäcka nya smultronställen.
På Kullaberg finns mer än tjugo
grottor, de mest populära att besöka
är Silvergrottan, Lahibiagrottan, Visitgrottan och Josefinelustgrottorna.
Det är lätt att förstå att legender och
myter har uppstått i dessa spännande miljöer. Har du hört talas om Kullamannen som sades ha makt över
vem som skulle falla från branterna
eller råka ut för skeppsbrott? Faktum är att ungefär 200 skepp har lidit skeppsbrott ute på havet, flera av
dessa kan du se under ett vrakdyk.
Men även om det dramatiska lockar,
så har Kullaberg också en annan sida
som är minst lika vacker. Markerade

HOVS HALLAR

stigar tar dig genom skog, beteshagar, ängar, hedmarker, kärr och fuktmarker. Glöm inte picknickkorgen!
Börja gärna med ett besök på Naturum Kullaberg, med utställningar
och information om vandringar och
upplevelser. Här finns också ett saltvattenakvarium.

Missa inte!

FYREN. Detta är Skandinaviens ljusstarkaste fyr som kan ses på fem mils
avstånd. Här finns ett litet fyrkafé
och utställning.
HÅKULL. Bergets högsta punkt, 187
m ö h. Bjuder på vidunderlig utsikt
över landskapet.

JOSEFINELUSTGROTTORNA. Parkera bi-

len vid Josefinelust och ta den gula
leden norrut. Följ den gamla stentrappan från 1800-talet ner till Josefinelustmalen.

Foto: Lars Strandberg

Det finns många grottor att utforska
på Kullaberg.

Magiskt, sagolikt, dramatiskt, utomjordiskt. Hovs Hallar, där Hallandsåsen möter havet, beskrivs ofta med
starka superlativ. Du förstår varför
när du står på branten och blickar ut
över klippbranter, raukar och klapperstensfält.
Den dramatiska miljön har utgjort
bakgrund till den berömda scenen i
Ingmar Bergmans film ”Det sjunde
inseglet” där Max von Sydow spelar
schack med döden i soluppgången.
Det fick European Film Academy att
ge Hovs Hallar titeln Treasure of European Film Culture, i sällskap med
platser som Sevilla, Lyon och Odessa.
Det finns flera stigar att följa uppe på
höjden och längs med kustlinjen. En
av dessa börjar vid parkeringen och
fortsätter ner till stranden. Det går
att ta sig runt området från höjden
till klapperstenstranden – men det är
inte en helt lätt promenad. Belöningen väntar på solvarma hällar till ljudet
av stenar som rullas fram av vågorna.
Ett känt landmärke är Arilds port där
klipporna störtar brant ner i havet.

Missa inte!

Hotell & Restaurang Hovs Hallar
som ligger mitt i naturreservatet.

Vilken plats på Kullaberg är din personliga favorit och varför?
Djupadal är en personlig favorit. Man kan parkera vid vakten och vandra
genom dalgången som delar västra och östra Kullaberg. Där finns perfekta
badklippor, fina möjligheter att snorkla och stor chans att se säl och
tumlare. Simmar man en bit så kommer man till Sockertoppen och Porten.
Finns det någon ”dold pärla” som ofta glöms bort?
Barakullen som man tar sig till från Ransvik bjuder på en öppen bergshäll
där det är fantastiskt att sitta och titta på solnedgången.
Kullabergsguidernas aktiviteter kan bokas online på
www.kullabergsguiderna.se

MAT
OCH

Foto: Louise Nordström Pettersson

HALLANDS VÄDERÖ

Sandhamns café. Följ markerade stigar runt ön och gör små egna avstickare här och var. Lotsstugan från
1844 är äldsta huset på ön, här ligger Hallands Väderös utemuseum. I
närheten av museet finns också Kyrkogården, som är en sista viloplats
för ilandflutna, döda sjömän, s.k.
strandvaskare. Tänk på att hela ön
är ett naturreservat – det är absolut
förbjudet att till exempel grilla här.
Här finns också betesdjur, så stäng
grindarna ordentligt så att inte kor
och får smiter ut från hagarna.

Missa inte!

Ta med kikaren och se om du lyckas
fånga sälarna på Brötholmarna. Eller
följ med Väderötrafiken på sälsafari.
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@TVAHALVOAR

TIMBUKTU MED DAMN!
29 JUNI 2019
Foto: Therese Ohrvall

Ta båten från Torekovs idylliska
hamn till Hallands Väderö. Ön är
endast tre kilometer från norr till
söder men bjuder frikostigt på naturupplevelser.
Det händer något med andningen när man befinner sig på en plats
som är helt avskild från bilar, gator
och affärer. Här är det bara du och
naturen. Och vilken natur! I de
trolska kärren växer svärdsliljorna,
i bokskogen kläs marken av vitsippor och på kobbarna solar sälarna.
På klippstränderna kan du bre ut
handduken i en ”egen” vik, fånga
krabbor och bara njuta. Eller så slår
du dig ner på stranden nedanför

TVÅ HALVÖAR
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sommarfesten

Runt Hallands Väderö kan du bada i
kristallklart vatten.

Följ oss på Facebook och Instagram:

Kullabergs magiska natur.

HÖGANÄS HAMNOMRÅDE

ARTISTER • HEMLIGA GÄSTER • DRYCK
lokal mat • musik • SCEN AKTIVITETSOMRÅDE
KÄNDA

HYGGE •

matmarknad

MATPRODUCENTER •

inspiration

•

•

Smaka på Kullabygden

• MATENTREPRENÖRER

MAT- OCH SOMMARFESTEN PÅGÅR 12.00-24.00
HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I • WWW.HOGANAS.SE
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Foto: Höganäs kommun

Foto: Louise Nordström Pettersson

KULLABERG

Och vad rekommenderar du för den inbitne äventyraren?
Definitivt Coasteering. Detta är en halvdagstur på cirka fyra timmar. Man
utrustas med våtdräkt, snorkel och klätterutrustning och får både uppleva
klipphopp och undervattensgrotta. Den här kör vi en gång i veckan.
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Härliga hotellupplevelser
på Bjärehalvön
Alla omgivna av hav, matkultur, aktiviteter och natur.
Var och en med sin egen unika karaktär,
men med en gemensam känsla.
Varmt välkommen till oss på Gram Hotels.

GOLFPAKET

FAMILJEPAKET

SKANSENS SPAKLASSIKER

Från 1 795 kr/person

Från 3 195 kr/familj/natt

Från 1 395 kr/person

• En övernattning i dubbelrum
med frukostbuffé

• Tvårättersmeny eller
barnbuffé

• En övernattning i dubbelrum
med frukostbuffé

• En trerätters meny

• Övernattning i lägenhetssvit

• En trerätters meny

• En greenfee på någon av
Bjärehalvöns golfbanor

• Frukostbuffé

• Yoga och träningspass
fredag–söndag

• SPA med bastu, varma bad
och japanska utomhuspooler
Boka på torekovhotell.se

• Fri tillgång till gym, poolhus,
bastu och utomhuspool

• Tillgång Spa & Kallbadhus
• Fika eller Afternoon tea

Boka på hotelrivierastrand.se

Boka på hotelskansen.se

En plats för alla sinnen
Här kan du unna dig det bästa av allt och hit vill du återvända.
Njut av en hotellweekend, spa-upplevelse eller skönt häng i solnedgången
på vår takterrass. Hos oss får du alltid en känsla av välbefinnande som
du tar med dig hem och lever på länge.
Läs mer om våra erbjudanden på www.rusthallargarden.se
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VILDA VACKRA VANDRINGAR

Fler vandringstips

FRÅN
KULTURHISTORISKT
TILL KNUBBSÄL
1. KULTURHISTORISKT
Från Kvickbadet i Höganäs promenerar
du via de små byarna Nyhamnsläge och
Lerhamn till Mölle. Har du tur hör du
klockgrodan. Du kan fotografera två möllor på vägen och besöka slottet Krapperup med naturromantisk park, konsthall,
museum och café.

Vilda, vackra vandringar
för kropp och själ

2. KULLARULLA
KullaRulla är en ca 30 km lång vandringsled fördelad på flera olika sträckor på
Kullahalvön, anpassad för personer med
funktionshinder och barnvagnar.

Natursköna promenader utsöndrar må bra-ämnen som gör oss gladare, piggare
och friskare. Våra vackra halvöar är klädda med susande bokskog, böljande
landskap, vindlande raviner, milsvida kuster, berg och anrika badorter – knyt på
vandringskängorna och ge kropp och knopp en riktig kick!

SKÅNELEDEN & KULLALEDEN

BÅSTAD
HIKING FESTIVAL
Bocka av 11-13 oktober i kalendern.
Då är det återigen dags för Båstad
Hiking Festival, med vandringar på
Bjäre- och Kullahalvön. En weekend
fullspäckad med inspiration,
fantastiska vandringar, aktiviteter
och After-Hike med mat, dryck och
samvaro. Missa inte!

KULLALEDEN: MÖLLE – MÖLLE

KULLALEDEN: JONSTORP – ARILD

Vi börjar i pittoreska Mölle och tar
oss raskt vidare mot Ransvik, där
ryktet om ”synden i Mölle” tog fart
i början av 1900-talet när män och
kvinnor badade tillsammans i randiga baddräkter. Vi beger oss vidare
mot Kullabergs spets och fyren som
är Skandinaviens äldsta och ljusstarkaste fyrplats, med café och besökscenter. Vi utforskar grottor och
stenstränder innan vandringen fortsätter genom stillsamma lövskogar,
ner över berget och tillbaka till Mölle.

Promenera från Jonstorp via byarna
Rekekroken och Svanshall. Fortsätt
in i skogen där trädridån öppnar sig
mot Skälderviken och du har utsikt
över Hallands Väderö. Fortsätt mot
Bökebäck och den mysiga hamnen
innan du tar dig via färgsprakande
ljung- och liljekonvaljefält ner mot
Skärets hamn.

Tips! Lyxigaste övernattningen

får ni på Falknästet längst ut på
Kullaberg i en rund säng som hänger
i taket 70 meter över havet.

LÄNGD: 10 km
TIDSÅTGÅNG: 4 h

KULLALEDEN: KULLENS FYR – ARILD

KULLAMANNEN
TRAIL
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Tips! Inled turen med ett besök på

favoritkaka, vaniljhjärtat, på anrika
kaféet och restaurangen Flickorna
Lundgren.

LÄNGD: ca 10 km
TID: Ca 3 h

SKÅNELEDEN: ÄNGELBÄCKSSTRAND – BÅSTAD
Vandra tvärs över Bjärehalvön, från
kusten, uppför Hallandsåsens kuperade terräng, längs med krokiga vägar och öppna vyer. På vägen passerar
du Grevie backars rullstensåsar och
Axelstorps artrika lövskog med en
bäckravin som sluttar brant ner mot
Sinarpsdalen. Detta är en relativt enkel tur att följa där hälften av etappen går på asfalt eller grusväg.

Tips! Vill du övernatta? Längs med

naturum Kullaberg.

leden finns allt från lägerplats med
vindskydd till hotell och pensionat.

LÄNGD: 12,5 km
TIDSÅTGÅNG: 6,5 h

LÄNGD: 16 km
TIDSÅTGÅNG: Ca 5 h

4. KNUBBSÄL

SKÅNELEDEN: BÅSTAD – TOREKOV
En fantastisk kustvandring mellan
Bjäres två populära byar. Håll utkik
efter knubbsäl när du går längs med
havet, de tycker om att ligga och
sola sig på stenarna. Du passerar
Norrvikens trädgårdar, Englandsdals
naturreservat med sprickdalar och
rasbranter och Hovs Hallar, känt för
sina dramatiska röda klippor. Härifrån fortsätter turen till Torekov
hamn - en idyll att strosa runt i.

Vandring längs Grevie backars
gräsbeväxta rullstensåsar.

Hallands Väderö är sett till sin storlek en
av landets artrikaste platser. Med lite tur
ser du knubbsälen
på kobbarna, cirka
tio procent av Sveriges knubbsälar
lever där.

Njut av rogivande promenader
på Hallandsåsen.
Foto: Louise Nordström Pettersson

Läs mer om vandring på:

www.visithoganas.se www.bastad.com

Tips! Båstad och Torekov har

varit kända bad- och kurorter
sedan slutet av 1800-talet. Passa
på att boka en skön stund i något
spa när du nått målet.

LÄNGD: 24 km.
TID: ca 7 h

SKÅNELEDEN: TOREKOV 		
– VEJBYSTRAND
En kustnära vandring där du passerar flera fina småbåtshamnar mellan
den genuina fiskebyn Torekov och
badparadiset Vejbystrand. Hälften
av etappen går på naturstigar över
strandängar och enefälader. Passa
på att ta många, djupa andetag och
stanna till vid någon fornlämning,
till exempel Dagshög med en diameter på 42 meter.

Tips! I Vejbystrand kan du följa
snorkelleden, en naturstig under
vatten.

LÄNGD: 20 km
TIDSÅTGÅNG: Ca 6 h
Foto: Mickael Tannus

Kullamannen Trail är ett unikt
terränglopp som går längs vindlande
bergsstigar, branta stup och vackra
bokskogar på Kullaberg. Du kan även
ta med dig hunden på Dog Trail! Går
av stapeln under Allhelgonahelgen.

Vandringen börjar vid Kullens fyr.
Utforska grottorna vid Josefinelust,
Visitgrottan och Håkull – Kullabergs högsta punkt med vidunderlig
utsikt ända till Köpenhamn. Vandra
genom bokskog och skogstjärnar
ner mot kustremsan. Vi avslutar i
fiskeläget Arild.

Tips! Smaka Gustav VI Adolfs

Promenadslingan ”Vilda växtskafferiet”
på Norrviken i Båstad passar alla nyfikna,
vuxna som barn. Här lär ni er mer om ätbara växter och kan provsmaka på vägen.

Foto: Louise Nordström Pettersson

Skåneleden består av ca 120 mil promenadstråk runt om i Skåne. Kullaleden är
en del av Skåneleden och går från Helsingborg, via Kullahalvön till Utvälinge.
Här får du tips på delvandringar längs med dessa promenadstråk. Kartor och
mer information finns på www.skaneleden.se och www.kullaleden.se.

2. KUL FÖR FAMILJEN

Ta med hela familjen och
upplev Kullaberg.

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
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VÄLKOMMEN TILL ETT CYKELPARADIS
Cykling med vidunderlig
utsikt på Kullaberg.

Välkommen till
ett cykelparadis

Susa fram längs med Kattegattleden som utsågs till årets cykelled i Europa 2018, upptäck det vackra med
landsvägscykling ”på Sveriges Mallorca” och höj pulsen med vindlande MTB-turer. På med hjälmen – nu kör vi!

Två OFÖRGLÖMLIGA
MTB-UPPLEVELSER
KULLABERG

Tips! Häng med på en guidad

Sveriges första nationella cykelled och årets cykelled i Europa 2018,
Kattegattleden, går längs med våra halvöar. Det är en 390 km lång
cykelled med havsnära läge från Helsingborg till Göteborg. På vägen
hittar du intressanta besöksmål och kan bo, äta, hyra cykel och få service.
Läs mer på www.kattegattleden.se

Upplevelserna längs
Kattegattleden är
många. Planera er
rutt så att ni får in
besök på gårdsbutiker,
vingårdar, krogar,
museer och annat ni är
intresserade av.
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MTB-tur med Kullabergsguiderna
eller Upplev Kullaberg. Då får du
uppleva de bästa lederna. Hyr cykel
på plats om du inte har med egen.
7

HALLANDSÅSEN
På Vallåsen Bike Park tar sittliften
dig upp till toppen. Sedan väljer du
något av de tolv spåren i fyra olika
svårighetsgrader. För såväl nybörjare som experter, XC och downhill.

1. Vad är det roligaste med att cykla?
Jag älskar de hälsofördelar som man belönas med för sina
ansträngningar. Cykeln tar dig ut i naturen och gör dig aktiv på ett
roligt sätt. Det ger både en genuin frihetskänsla och god hälsa.

BÅSTAD BIKE WEEK

Missa inte Båstad Bike Week den 28
juni–1 juli med SM i Landsvägscykling och aktiviteter för hela familjen.

2. Vad är det som gör Bjärehalvön till en sådan magnet för landsvägscyklister?
Det är relativt lite trafik, ett fantastiskt vackert landskap men det som framför allt lockar är
närheten till havet, Hallandsåsen och höjderna. Höjder är viktigt i en sport som denna eftersom
de ger cyklisterna utmaningar och effektiv träning - samtidigt som de bjuder på vackra vyer.
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RULLA FRAM PÅ EN FATBIKE

3
2

1

Läs mer om cykling på:

3. Tips till nybörjaren, och den mer erfarna?
En bra sträcka för nybörjarna går norr om Båstad till Hökafältet, via kusten. För de som är
erfarna MTB-cyklister och gillar klättring och brant terräng är Vallåsen Bike Park riktigt bra.
Hitta den nivå som passar dig och ha roligt! Det är det viktigaste.

www.visithoganas.se www.bastad.com

4. Berätta om någon personlig favorit när det gäller att cykla på Bjäre.
Vyn ner mot Kattvik när jag är på väg hem till Båstad efter en lång runda är en favorit.

På Kullakajak i Mölle kan du hyra
Fatbikes – som mountainbikes fast
med bredare däck. Rolig cykling
som dessutom orsakar mindre avtryck på naturen. Med den här terrängcykeln tar du dig genom skog,
över berg och på sand och snö.

Kustnära cykling vid
Ängelsbäck på Bjärehalvön.

LANDSVÄGSCYKLING
AV HÖGSTA KLASS
Landsvägscyklister från hela Europa
lockas till våra halvöar och Bjärehalvön kallas ofta för Sveriges Mallorca. Våra vägar lämpar sig utmärkt
för cykling och kantas av upplevelser
och sevärdheter: pittoreska kustbyar, gyllengula rapsfält, tysta skogar,
gårdsbutiker, konstnärer, vinodlingar, krogar. Det finns flera rutter och
leder att välja mellan. Läs mer på
www.bastad.com.
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Foto: George Alfredsson

Foto: Louise Nordström Pettersson
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Hallå där… LONNIE JENSEN PÅ RIDGE CYKLING

Hovs Hallars dramatiska landskap
är perfekt för den äventyrliga.

Varje år genomförs cykelorienteringstävlingen Kullahjul i Höganäs.
Ta cykeln och leta upp kontroller utspridda runtom i Kullabygden, från
Mölle i norr till Grå läge i söder.
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På Bjärehalvön kan du bland annat
hyra mountainbike hos Ridge Cycling,
kolfibercykel eller citycykel hos
Memil och el- och citycykel hos
Svens Cykelaffär. På Kullahalvön kan
du bland annat hyra cykel hos First
Camp, Noréns Cykel & Fritid, Upplev
Kullaberg och Kullabergsguiderna.

Fler cykeltips

Foto: Mickael Tannus

CYKELORIENTERING PÅ
KULLAHALVÖN

5

INGEN PLATS
FÖR CYKELN?
Hyr en hos oss!

Foto: Johannes Persson

Kittlande utmaningar finner du på
Kullaberg som frikostigt bjuder på
naturupplevelser. Östra Kullaberg
bjuder på många olika MTB-leder
med både singeltracks längs snirkliga stigar och downhillspår.

CYKELLED med extra allt

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
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Sommarrodel

Bungy

Climbing

Zipline

Flickorna Lundgren gav
förra året ut sin nya kokbok,
Skäret 365. Den finns på caféet
eller på hemsidan.

FLICKORNA LUNDGREN

– EN SAGOLIK SOMMARIDYLL PÅ KULLAHALVÖN
Ovanför hamnen på Skäret, med fantastisk
utsikt över Skälderviken, ligger anrika
Flickorna Lundgren. Miljön här är närmast
sagolik och under sommaren sammanstrålar
långväga gäster med bybor i trädgården
för att njuta av de blomstrande rabatterna,
det goda brödet och säsongens maträtter.
De sju systrarna Lundgren serverade sin
första kopp kaffe på Skäret 1938, i det
hus som då var familjens sommarstuga.
Idag är kaffestugan i den nordvästskånska
idyllen ett välbesökt kulturarv med över
85 000 gäster varje sommar. Traditionerna
på Skäret lever vidare med handvävda

förkläden, kaffe i kopparkannor och hembakade vaniljhjärtan. Och den välskötta
trädgården blomstrar. Parallellt med den
välbevarade stämningen bjuder Flickorna
Lundgren också på många nyheter. Under
sommarmånaderna arrangeras grillkvällar
och konserter i trädgården och varje år dyker nya programpunkter upp på hemsidan.

i vår lummiga trädgård eller ett glas vin
och en matbit inne i vårt växthus vill vi att
våra gäster ska få njuta av en naturnära
och smakrik upplevelse. För de som vill
köpa en brödpåse eller en flaska av vår
populära jordgubbssaft med sig hem har
vi även en separat brödbod, säger Mats
Fejne som är son till Ella Fejne - en av de
sju systrarna Lundgren.

- Med närhet till bygdens alla badbryggor,
Skåneledens vandringstigar, Kattegattleden
och fantastiska Kullaberg kombinerar
många sitt besök hos oss med andra
aktiviteter på Kullahalvön. Oavsett om våra
gäster kommer hit för förmiddagskaffe

Flickorna har öppet dagligen,
se flickornalundgren.se för exakta tider.

Aktiva upplevelser på Hallandsås

FLICKORNA LUNDGREN PÅ SKÄRET. Skäretvägen 19. Tel 042-34 60 70. info@flickornalundgren.se www.flickornalundgren.se
Aktiviteter och äventyr på Hallandsås
FL_annons_225x169.indd 1

kungsbygget.com

* företagsarrangemang
* turer för privatpersoner
* Tumlarsafari och mycket mer...

www.kullabergsguiderna.se

2019-02-28 14:43

Torekovs Warmbadhus
Några av
årets utställare:
Elsa Billgren,
Lisa Abelson, Agneta &

Välkommen till
Norrvikens trädgårdar

Carolina Gynning

Möt sommaren i vår blomstrande trädgård. I år smyckas
Villa Abelin och stilträdgårdarna i Barockens tema. Under
säsongen arrangeras konst- och bilutställningar,
guidningar och evenemang som bl.a. Hantverksmässan
& Medeltidsdagen. Nytt för barnen är Hasses glada
trädgård. Njut av omsorgsfullt tillagade rätter med
smaker från Bjäre i Orangeriet eller en kopp kaffe
med praliner i Chocolaterian.

HAND

SPA: Tångbad, massage,
Fot & Hud, inpackning,
bodyscrub, specialbehandlingar.
Grupper välkomna !

www.torekovswarmbadhus.com

0431- 36 36 32
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All information om våra evenemang, öppettider
och entré hittar ni på vår hemsida.

TAT
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I vårt härliga Höganäs finns unika butiker, fik och
restauranger på attraktiva handelsplatser med
varierande utbud och personlig service.
Besök vårt havsnära centrum, Övre, Magasin 36
och Outletområde.

Kattviksvägen 233 • Båstad • +46 431 30 21 00
www.norrvikenbastad.se

www.hoganas.se/HandelsplatsHoganas
www.facebook.com/HandelsplatsHoganas

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
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SÄTT PUTTEN I 180 GOLFHÅL

Visste du att nordvästra Skåne
är världens näst golfbanetätaste
område? Bara i Florida ligger
banorna tätare!

LINNÉA JOHANSSON

Sätt putten
i 180 golfhål
På våra två halvöar kan du sätta putten i 180 hål! Det finns banor i äppelodlingar,
banor som invigts av Ludvig Nobel och kungligheter, banor ovanför branta stup
och med utsikt över havet. Kombinera gärna golf med mat på välrenommerade
krogar, aktiviteter, ljuvliga spa, sköna boende och vackra naturupplevelser.
Välkommen till Sverige golfparadis – som är så mycket mer än bara golf!

BANOR från A TILL Ö
BJÄRE GK, 18 HÅL
En bana högt uppe på åsen med
storslagen utsikt över Skälderviken
och Kullaberg.

Tips!Bo på hotell och lodge alldeles
vid banan.

BÅSTAD GK, 2X18 HÅL
Kuperad terräng och utsikt mot Laholmsbukten. Klubben grundades
av Ludvig Nobel 1930 och Gamla Banan är Sveriges näst äldsta
18-hålsbana.

HELSINGBORGS GK, 9 HÅL
Historisk bana vid havet i Viken. På
dessa sanddyner har man spelat golf
sedan 1800-talet. Kulturminnesmärkt
klubbhus och härlig utsikt över Danmark.

HÖGANÄS GK,
PAY- AND PLAYBANA, 9 HÅL
Parkbana med utmaningar i såväl
vattenhinder som trädridåer. Även
en driving range med moderna utslagsplatser.

Tips! Ett stenkast ifrån banan ligger
ett sportcenter med bland annat
simbassänger och bowlinghall om
inte hela familjen är sugen på att
spela golf.

MÖLLE GK, 18 HÅL
Ovanför de branta stupen på Kullaberg ligger banan som av många
anses bjuda på den vackraste utsikten. Mitt på banan finns anrika Kullagårdens Wärdshus med hotell och
restaurang.

Tips! Har du energi kvar i kroppen
så åk upp till toppen av Kullaberg
och testa bergsnedfirning.

slår ett slag för Båstad
TOREKOVS GK, 18 HÅL
Klassisk linksbana med svårslagen
vy mot Hallands Väderö. Utsikt över
havet från alla hål, väder och vind
ger stor variation i spelet.

Tips! Barnen älskar det speciella
Sjöfartsmuseet i Torekov.

ÅKAGÅRDENS GK,
18 HÅL + 6 HÅL PAY AND PLAY
Kuperad parkbana med utsikt över
Skälderviken och spektakulär layout
på flera delar. Pausa med lunch på
halva vägen. Restaurangen är placerad efter hål 9!

ÄPPELGÅRDENS GK, 18 HÅL
En naturskön golfbana belägen mitt
i en äppelodling. Runt banan finns
boende för den som vill golfa direkt
efter frukosten.

ST ARILD GK, 18 HÅL
Bana som håller hög internationell
standard med erkänt snabba greener. Här finns också en korthålsbana med nio hål, driving range, välrenommerad krog mm.

Tips! Kombinera golf med god mat,
avslappning i relaxavdelningen och
skön sömn på anrika Rusthållargården i Arild.

SÖNNERTORPS GK, 12 HÅL
En bana av medelsvår karaktär belägen i ett vackert landskap. Drivingrange, en så kallad fullängdsrange,
samt korthålsbana där du kan vässa
ditt inspel.

Tips! När du pausar från golfen så

botanisera bland Bjäres alla härliga
gårdsbutiker.

Utmana
FAMILJEN PÅ
MINIGOLF
• Greengolf är som långgolf
i miniatyrformat. Finns på
Kvickbadet i Höganäs.
• Äventyrsgolf kan spelas på First
Camp Mölle, First Camp Torekov
och Båstad Camping.

Som proffsspelare har Linnéa
Johansson bland annat tagit hem
en tredjeplacering på Symetra
Tour-tävlingen i Battle Creek och
vunnit Cactus Tour i Arizona. Nu
ser hon fram emot sitt andra år
som proffs.
Nu har jag spelat ett helt år och fått massor med erfarenheter
och lärdomar om hur det fungerar där ute. Mitt mål är att komma
topp 10 på rankinglistan och säkra spelplats på LPGA touren inför
2020. Långsiktigt vill jag spela på LPGA och verkligen känna att
jag hör hemma bland världseliten och få möjlighet att göra det jag
älskar varje dag.
Vad är det bästa med att spela golf i Båstad?
Att komma hem och spela en fin sommarkväll är något jag
älskar och värdesätter mycket. Utsikten, banan och miljön på
BGK är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag är stolt att få
representera Båstad runt om i världen.
Vilket är ditt favorithål på Bjäre?
Får jag välja spelar jag gärna gamla banan på BGK då jag tycker
det är så genuint och harmoniskt. Jag gillar nog hål 12 lite extra
mycket, tycker det är ett fint par 5 hål med kvarnen i bakgrunden.
Likaså är hål 18 vackert, när man slår ut från höjden och ser
neråt.

Bjäre Golfklubb – 18-hålsbana med
storslagen utsikt över Skälderviken
och Kullaberg.

När du inte spelar golf – vilka är dina smultronställen?
Jag gillar så klart att spendera mycket tid på golfbana och i
restaurangen Mat & Möten. För mig är det kärlek och jag sätter
mig gärna i restaurangen och på uteserveringen. Utöver golfbanan
gillar jag att vara nere i hamnen och gå längst stranden, det är
harmoniskt och rogivande. Jag tycker även om att ta en cykeltur
till Norrvikens trädgårdar och göra en utflykt till Torekov. Rent
allmänt tycker jag om att vara utomhus och njuta av den fina
naturen vi har på Bjärehalvön.

Läs mer om golf på:
www.visithoganas.se
www.bastad.com

S:t Arild Golfklubb – 18-håls parkbana på
natursköna Kullahalvön.

Torekovs Golfklubb – en klassisk linksbana
längst ut på Bjärehalvön med svårslagen vy
mot Hallands Väderö.

14

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
Foto: Mickael Tannus
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HAVSUTSIKT ÅT NORR, SÖDER & VÄST

Havsutsikt åt
norr, söder
och väst

Från ribbåten ser du våra halvöar från
dess vackraste sidor.

Mycket mer ÄN BARA DOPP I PLURRET
PADDLA KAJAK

Ända sedan slutet av 1800-talet har våra kuster lockat
bad- och nöjeslystna. Under höst och vinter bjuds det
på vindpinade promenader och sommartid är trycket på
restauranger och aktiviteter högt.

BAD FÖR DIG SOM gillar det…
…ANRIKA
Mölle är det svenska badlivets vagga. Här kan du lapa sol på anrika
Ransvik, som blev känt för gemensamhetsbaden i slutet av 1800-talet,
eller på Solvikens klippor, där det
också finns nakenbad för damer och
en bassäng för små barn. Och är du i
Torekov så är den välkända Morgonbryggan ett måste. Sätt på dig badrocken, ställ dig i kö på bryggan och
ta ett morgondopp innan du handlar
frukostfrallorna.

…BARNVÄNLIGA
I Farhult finns en långrund sandstrand med utedusch, grillkåta och
lekplats. Vid handikapparkeringen
finns även badvagnar som kan köras över ramperna ner i vattnet. Eller packa picknickkorgen och ge dig
av till Segeltorpsstrand. Perfekt för
små barn!

Detta är en lång surfbräda som du
paddlar ungefär på samma sätt som
en kanot – du kan stå, sitta på knä eller ligga ner. Passar alla! I Båstad kan
du ta med hela familjen och köra Jätte-SUP för upp till 8 personer.
www.kullakajak.se eller
www.spirit-event.com

Roddens ”mountainbike” på öppet
hav. Klarar alla förhållanden och ger
en härlig fartkänsla. Är du inte van
roddare så finns det prova-på rodd
med instruktörer.
www.kullakajak.se

TUMLARSAFARI

Foto: Louise Nordström Pettersson Foto: Mikael von Porat

Halvöarnas långgrunda sandstränder är
idealiska för bad med barn.

…PULSERANDE
Skansenbadet, nära hamnen i Båstad,
bjuder sommartid på sandstrand,
palmer, tropiska drinkar, musik, beachvolleyboll och party. Under tennisveckorna är temperaturen extra
hög. I Höganäs får alla vad de önskar på Citybeach Kvickbadet alldeles
intill småbåtshamnen – sandstrand
och gräsmatta, långgrunt och bryggor, platser för picknick och restauranger. Här finns också utegym och
två handikappanpassade badramper
och tillgång till badrullstol.

Upptäck världen under
vattenytan.

Den lilla tandvalen tumlaren ser ut
som en delfin och tycker om havet
runt Kullaberg. Åk RIB-båt förbi
spännande vikar och grottmynningar och spana efter tumlaren. Kvällstid, när det blåser mindre, kan det
vara lättare att se dem. Kullabergsguiderna och Tumlarsafarin är ekocertifierad enligt Natures Best.
www.kullabergsguiderna.se

SPEEDCATS
Med Speedcats får du en upplevelse
du aldrig glömmer. Detta är lite som
gocart på vatten, extra roligt om ni
är ett gäng som tävlar mot varandra.
www.spirit-event.com

Foto: Spirit Event

HYR ELLER LÅNA
EN FLYTVÄST

STAND-UP PADDLEBOARD (SUP)

KUSTRODD

…VÄLGÖRANDE
Vår kust har en lång historia som populärt kurbad. Detta är ett arv som
förvaltas väl. Ta dig tid att njuta på
några av våra spa- och kallbadhus.
Lika skönt året om. I Båstad leder en
60 m lång brygga ut till Kallbadhuset. På Torekov Hotell kan du njuta
av varma japanska bad och behandlingar och på Kvickbadet i Höganäs
finns ett kallbadhus ute på piren där
du kan basta och bada året om.

Det är en obeskrivlig känsla att paddla fram i en kajak och blicka upp mot
magnifika Kullaberg. Häng med på
kurs eller guidad tur! Man kan hyra
kajak hos www.spirit-event.com
eller www.kullakajak.se

Foto: Mickael Tannus

av räddningstjänsten om du ska
ut på havet!

SÄLSAFARI
Runt Hallands Väderö finns Sveriges
största sälkoloni. Här kan du se två
av de tre svenska sälarterna på nära
håll. Åk med RIB-båt från Torekov
hamn eller välj Väderötrafikens skuta. En lugn och skön tur som passar
alla. www.spirit-event.com
www.vaderotrafiken.se

DYKA
Kullaberg med omnejd bjuder på
magiska natur- och vrakdyk. Detta
är också en fantastisk plats för fridyk
och snorkling. Berget erbjuder undervattensgrottor och sikten är upp
till 25 m. www.kullendyk.nu

SURFA
Går det att surfa i Sverige? Ja! Mölle
erbjuder en av landets bästa vågor.
Runt hamnen finns flera möjligheter. Den mest berömda, ”Möllevågen”, bryter i hamninloppet åt höger.
www.upplevkullaberg.se

Har du aldrig paddlat kajak?
Prova!

Paddla SUP passar alla.
Stå, sitt eller ligg på brädan.
Foto: Spirit Event

Foto: Johan Hammar

Läs mer om havsaktiviteter på:
www.visithoganas.se
www.bastad.com

SEGLA J80
I Båstad hamn ligger fyra stycken segelbåtar. Prova på att segla med erfaren skeppare. www.sailingbastad.se

FISKA
Du kan fiska längs med hela kusten,
men tänk på att kolla upp vilka regler som gäller. Du kan också hyra en
liten fiskebåt i Kattviks hamn.

Foto: Mickael Tannus
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Hotellrestaurangen serverar en fräsch frukostbuffé,
lunch och à la carte. Välkommen!
Stjernsvärds allé 66 | 262 74 Ängelholm
valhallparkhotell.se

annons_båstadturism_109x169.indd 1

Välkommen till Ängelholm

2019-03-05 17:10

- Gårdsförsäljning eko sparris (fre-lör) under säsong

- Sparrissafari
- Guidning bland grönsakerna med Åsa och skörda själv
- Försäljning eko grönsaker via Reko-Ring Kullabygden

- Uthyrning av semesterboende
- Studiebesök

Kullasparris, Hässlebovägen 12-22, 263 92 Jonstorp
www.kullasparris.se

Klassiskt pensionat i Mölle by the sea
Rum från 950:-

Ängelholm ligger vackert i Skäldervikens famn, mellan
Kulla – och Bjärehalvön, och erbjuder långa sandstränder
med sköna klitter. Rönne å som slingrar sig genom staden
och Hallandsåsens trolska skogar i norr. Här är det enkelt
att leva gott och det finns mycket att upptäcka för barn
familjen.
Mitt i stan ligger Hembygdsparken, en härlig oas för
hela familjen. Här finns en stor lekplats, museer och flera
djurhägn. Pytteskogen med en spännade äventyrsstig
för de allra minsta. Upzone – äventyrsklättring bland
trädtopparna och härliga linbanor.
Från parkens utomhusscen bjuds det på barnteater
tre gånger i veckan under sommaren. Årets föreställning
är Pannkakstårtan med Pettson & Findus.

Ängelholms stadskärna bjuder på en spännande mix
av butiker, mat och nöjen. På Stan kan du strosa länge i
genuin stadsmiljö. När det blir dags för en fikapaus passa
på att smaka stadens stolthet – Engelholmsglass.
I nybyggda Vattnets Hus
finns äventyrsbad med
vågboll, strömkanal,
hopptorn, bubbelpool och
barnbassäng för de minsta
besökarna. Dessutom finns
två spännande rutschkanor
som garanterat gör att det
kittlar i magen.
I Ängelholm finns även
två upplevelsemuseer.
Järnvägens museum, här presenteras järnvägens
historia på ett roligt och informativt sätt. Alla, från barn
till entusiaster, kan hitta något intressant i utställningens
spännande miljöer.
Ängelholms Flygmuseeum – bli pilot för en dag och
prova flygsimulatorerna där du kan greppa spakarna till
allt från jaktflygplanet J 35 Draken till sportflygplanet
Cessna.
www.engelholm.com

Dubbelrum inkl Kullafrukost med godsaker från bygden.
Varmt välkomna önskar Tina & Christer med familj!
www.pensionatstrandgarden.se • 042-34 70 16
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Foto: David Back

UPPFYLL DIN SEMESTERDRÖM

UPPFYLL DIN SEMESTERDRÖM

Följ oss på Facebook och Instagram:
TVÅ HALVÖAR

Uppfyll din
semesterdröm

KULTURELLT
Kom hem till en av världens mest berömda operasångerskor – Birgit Nilsson. Gården på Bjärehalvön har varit
i släktens ägo sedan 1700-talet och är
idag ombyggd till ett museum tillägnat ”La Nilsson”. En upplevelse oavsett
om du är intresserad av opera eller ej.
Utställning, guidade turer i boningshuset, stallcafé och museishop.

MER KULTUR:

Sveriges tennismuseum ligger mitt i

Det bästa med att semestra här är att alla, oavsett intressen och ålder, kan
uppfylla sin semesterdröm. Här kommer några tips, fler finns på
www.bastad.com eller på www.visithoganas.se.

FARTFYLLT
HETAST SPORT JUST NU – PADEL
Båstad är inte bara tennisens mecka.
Här startades också Sveriges första
padelklubb. Padel är just nu världens
snabbast växande sport och världseliten kommer hit och spelar under
World Padel tour v 26. Padelhall
finns också i Höganäs.

PUMPA MUSKLER UTOMHUS

EN OFÖRGLÖMLIG RIDTUR
Har du ridvana så måste du följa med
Kullabergs Islandshästar på Mölleturen. Ni rider genom Kullabergs
vackra natur till idylliska Mölle där
ni stannar vid Mölle krukmakeri,
binder upp hästarna och äter en god
lunch i det mysiga caféet. Eller unna
dig en hel ridhelg på Bjärehalvön
med West Field Hästsafari!

UTFÖR ELLER LÄNGD?
Vallåsens skidanläggning har elva
pister och sju liftar. På hemsidan
finns webbkameror och info om
snödjup. Och lägger sig snön kan du
åka längd på spår vid Hålehall (Bjäre) och Björkeröd (Kullaberg).

ne med 70 meters fallhöjd och 740
meters lina, få värsta kicken med
Bungy rocket som med kraftiga
gummiband skjuter dig 25 meter
upp i luften på två sekunder och susa
ner för åsen i en rodel.

Norrvikens trädgårdar är en upplev-

else för hela familjen. I år står tidsepoken barocken för temat med en
del oväntade inslag. Välrenommerad restaurang, utställningar, event,
shop, café.

SPAKA FLYGET SJÄLV

Märta Måås Fjetterström är mattor-

I Höganäs finns en flygplats där Nordvästra Skånes Flygklubb håller i flygutbildningar. För den som inte har
certifikat men vill prova på hur det är
att flyga själv arrangerar klubben under sommarhalvåret ”Spaka-själv-dagar”, då du får styra och manövrera
från vänstersits i flygplanet!

STILLSAMT
TÅNGBAD ELLER SCRUB MED
CHOKLAD- OCH CHILI?
Människor har länge vallfärdat till
våra halvöar för välgörande kurbad
och livsnjutning. Fem meter från havet ligger anrika Torekov Warmbadhus från 1876. Här kan du sjunka
ner i klassiskt tångbad eller på mer
modernt vis unna dig bodytreatment med choklad- och chili.

FLER STÄRKANDE
SPA-UPPLEVELSER:

Hotel Skansen i Båstad har spaavdel-

ning och Kallbadhus med bastu och
japansk pool.

Torekov Hotell har en mysig spaav-

INGET FÖR DEN HÖJDRÄDDA

delning med varma bad, isvak, bastu, behandlingar och lounge med
panoramautsikt över Kattegatt.

Kungsbygget på Hallandsåsen är en
adrenalinkick. Här kan du åka zipli-

en egen sparitual inspirerad av naturen
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tennismetropolen Båstad. Här finns
bland annat en särskild avdelning om
det svenska tennisundret som startade med Björn Borg och följdes av en
rad svenska världsspelare. Flera av
dem har skänkt gåvor till museet.

Rusthållargården i Arild har skapat

nas Picasso. I ateljén på Agardhsgatan förvaltas och förnyas mönsterskatten. Ateljé, utställning, butik och
MMF vintage – vidareförsäljning av
äldre mattor.

Krapperup bjuder på mycket kul-

Foto: Mikael von Porat

Lär dig mer om vin och vinodling
på Arilds vingård.

En 60 meter lång brygga tar dig från Hotel
Skansen till Kallbadhuset i Båstad.

Foto: Lena Evertsson

Utegym finns bland annat i Båstad
nedanför Hotel Skansen, vid Apelrydsskolan och vid Malen där också
flera motions- och elljusspår går. Du
kan också pumpa muskler i Mölle,
Ingelsträde, Lerbergsskogen och vid
Kvickbadet i Höganäs.

Chiligaraget. Bredvid restaurang

VÄLKOMMEN HEM TILL LA NILSSON

Missa inte Holy Smoke´s
BBQ på Kullahalvön.

Barocken är temat för
Norrvikens trädgårdar i år.
Foto: Norrviken

landets enda – ligger i Ingelsträde
utanför Höganäs. Massor av rekvisita som tillhört akrobater, lindansare,
clowner och trollkarlar.

STRIKE THE YOGAPOSE

Keramiskt center i Höganäs Kera-

Flera yoga-studios har drop-in, till
exempel Yogalito, Shala Hala, YogaYoy, HealthBalance och Yoga
Båthuset i Mölle. Kan du redan rörelserna så rulla ut mattan på någon
naturskön plats.

miks gamla fabrik är en samlingsplats, ett nationellt besöksmål och
ett kunskapscentrum för keramik i
alla dess former.

SMAKFULLT

SPANA EFTER FÅGLAR OCH
TROLLSLÄNDOR
Kullabygdens ornitologiska förening
anordnar ett flertal guidade turer på
Kullahalvön och Bjärehalvön. De vet
precis var de olika fåglarna håller till
och hur man får ut mest av sin fågelskådning. Sommartid arrangeras
även fjärils- och trollsländeexkursioner.

tur på en och samma plats. Museer, konsthall, musikhall, kaffestuga,
slottsbod med massor av delikatesser och en praktfull park med anor
från barocken.

Sveriges Cirkusmuseum – faktiskt

och omgivningarna. Här finns också en
mysig Bad & Relax-avdelning.

ÄKTA SMAKER FRÅN SKÅNSK MYLLA
Aldrig har väl intresset för egenodlat
och lantlig idyll varit större än nu?
En resa till våra två halvöar är ett
paradis för den lokala finsmakaren.
Här ligger odlingar och småskalig
produktion tätt. Du kan handla direkt från delikatessdisk i flera sköna
gårdsbutiker.

Guidade ridturer finns för både
nybörjare och vana ryttare.

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER

@TVAHALVOAR

Holy Smoke finns denna chiliodling. Shop med nyskördat och
plantor.

Höganäs ölbryggeri. Höganäs folk-

öl, ölkorv, pasta, pesto och mycket
annat i samarbete med andra lokala
odlare.

Brunnby Boställe. Nötkött, fläskkött
och lammkött från egen uppfödning. Även café sommartid.
Kullabygdens musteri. Familjeägt musteri sedan 1929. Äppelmust i gårdsbutiken. Kafé med lunch och fika.
Vikentomater. Sveriges största sortiment av tomater under högsäsong,
delikatesser och saluhall på lördagarna.

Ebbessons gårdsbutik. Ostar gjorda
på pastöriserad mjölk, hårdost,
vitmögelost, blåmögelost, kittost.

Lindegrens. Ekologiskt jordbruk

med köttbutik på Sinarpsdalens
sluttningar utanför Båstad där kor
av lantrasen rödkulla betar och
jorden bearbetas av bökande linderödssvin.

Bjärebär i Grevie, gårdsbutik och
självplock under säsong.

Ramsjögårds gårdsbutik med bland
annat försäljning av Bjäreolja, ägg,
potatis, honung, knäckebröd och
grönsaker efter säsong.

Missa inte!

Holy Smoke. Grillimperium och
Sveriges första och största barbecue-hak. Ligger i Bräcke.
Magasin 36 och Höganäs saluhall.

Lokalt och globalt, mat och shopping, trend och historik, keramik
och möten.

FLER GODA TIPS!
Lite här och var står obemannade
stånd med potatis och annat gott direkt från skörd. Stanna till och shoppa. Eller varför inte plocka bär och
frukt från någon av odlarnas självplock och laga smarrigaste pajen?

Allt om shopping,
krogar, gårdsbutiker,
event, sevärt finns på:
www.visithoganas.se
www.bastad.com

TVÅ HALVÖAR FYLLDA AV AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
Foto: Lars Strandberg
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Allt gott från Kullabygden!

112
111

Tel: 042 - 45 39 456
garagebar.se

BÅT H U S E T

Tel: 0760 - 18 75 63
hoganasbryggeri.se

I Kullabygden ﬁnns en kombination av
förutsättningar som är helt unika –
möjligheten till olika typer av rekreation
är oöverträffad: vågsurf, mountainbike,
klättring, dykning, havskajak, ﬁske, yoga,
vandring, skärmﬂygning, löpning, ridning,
golf, kika på tumlare, paddla kanot, surfski

NÄR DU VILL UNNA DIG EN
GOD PAUS I KULLABYGDEN
Du är värd det allra bästa. Slink därför in hos oss i en
skön och avkopplande atmosfär så att vi kan skämma
bort dig ordentligt. Vi serverar riktigt god och vällagad mat från grunden för hela familjen. Kaffesugen
efter maten? Inga problem. Det finns både rykande
gott kaffe och hemmabakad fika.

och kajak, skateboard, speedboat, jetski,
ﬁna bad, vingårdar, keramiker &
konstnärer och mycket mer.
Och när du upplevt berget & havet hela
dagen, så ser vi gärna till att du kan hygge
dej med god stärkande mat och dryck,
unik shopping och ett härligt boende.

Vi finns på Höganäs Outlet-område
Gärdesgatan 9, 263 39 Höganäs
Tel 070-417 04 20 info@mkbaren.se

Du är även välkommen
till vår Ost & Deli på
Köpmansgatan i Höganäs!

Allt gott från Kullabygden!

Välkommen till Höganäs Saluhall på Bruksgatan 36 Z,
Grand Hôtel på Bökebolsvägen 11
och Båthuset & Mölle Brandstation i Mölle hamn
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EVENEMANG

Foto: Lindegrens

VÄLKOMMEN TILL ETT
VANDRINGSÄVENTYR

OMRINGAT AV HAV
UNDERBARA VANDRINGAR OCH UPPLEVELSER
LÄNGS KUST, SKOG OCH RAVINER PÅ
BJÄREHALVÖN OCH KULLAHALVÖN

GÅ IN OCH BOKA NU PÅ:
www.bastadhikingfestival.se

Foto: Göran Buhre

Foto: Fabian Wester

Vad vill du göra idag?
Trädgårdsrundor, matevent, vinmarknader, filmkryssningar, cykelfester – allt händer på våra halvöar.
Pricka in det du är nyfiken på i kalendern och håll utkik på www.bastad.com och www.visithoganas.se
för uppdaterade evenemangslistor.

Detta händer på Kullahalvön och Bjärehalvön
19–28 APRIL

Konstrundan i nordvästra Skåne, 25-årsjubileum

14–21 JULI

Skistar Swedish Open, Båstad

26–27 APRIL

Per i Viken Extravaganza, mat-, Öl- och vinfestival i Blå hallen

17 JULI

Pepes Bodega Beach Trophy 2019, Båstad

10–12 MAJ

Primörgille Båstad, matupplevelse

17 JULI

Välkommen till Biets dag, Norrviken

19 MAJ

Vårrundan i nordvästra Skåne, trädgårdsrunda

19–21 JULI

Det goda livet – Vackra saker & goda smaker, mässa i Blå hallen, Höganäs

25–26 MAJ

Smaka på Kattegattleden, smakevenemang längs vägen

20 JULI

Bombin Run, Kullahalvön

30 MAJ–2 JUNI Antikturen i nordvästra Skåne, för antik- och loppisälskare

24 & 31 JULI

Filmkryssning på Bjäre med hyllning till Bergman

30 MAJ

Vinmarknad på Arilds vingård

26–28 JULI

Hantverksmässan i Båstad firar 30 år

1 JUNI

Pärans Dag, Primörfest på Båstad torg

27 JULI

Diggilookonsert på Tennisstadion, Båstad

7–16 JUNI

Bjärehalvöns Restaurangvecka

27 JULI–4 AUG Veteran SM i Tennis, Båstad

8–23 JUNI

Corem Open, tennisturnering för juniorer

29 JULI–4 AUG Seglarveckan i Båstad

14–16 JUNI

Båstad Horse Show

1–4 AUG

Lilla Filmfestivalen i Båstad

15–16 JUNI

Trädgårdsrundan i nordvästra Skåne, trädgårdsrunda

2–3 AUG

Dans på Norrviken

22 JUNI

Hasse Andersson & Kvinnaböskeband på Norrviken

3 AUG

Hovturnen på Krapperup, Wille Crafoord

23–27 JUNI

Elite Hotels Next Generation, tennisturnering i Båstad

3–11 AUG

Västerhavsveckan

24–29 JUNI

Båstad Kammarmusikfestival

11 AUG

Medeltidsdagen på Norrviken

24–30 JUNI

Swedish Padel Open, Båstad

24–25 AUG

Sensommarrundan i nordvästra Skåne, trädgårdsrunda

27–28 JUNI

Förfest till Mat- och sommarfesten den 29 juni i Höganäs

24 AUG

Torekov Swimrun

28 JUNI–1 JULI SM i Landsvägscykling på Bjärehalvön

25 AUG

Torekov Open Water

29 JUNI

Båstad Marathon, halvmarathon och stafettmarathon

13–15 SEP

Skördehelg på Bjärehalvön

29 JUNI

Mat- och sommarfest i hamnområdet, Höganäs

21 SEP

Kulturnatten i Höganäs

5–6 JULI

Summer On Festival i Båstad

5 OKT

Månskensrundan i nordvästra Skåne, trädgårdsrunda

5–7 JULI

Kullamarknaden i Jonstorp

11–13 OKT

Båstad Hiking Festival

8–14 JULI

WTA, internationell damtennistävling, Båstad

1–2 NOV

Kullamannen trail på Kullaberg

7–14 JULI

Musik i Kullabygden

30 NOV–1 DEC

Julmarknad i Blå Hallen, Höganäs

Två Halvöar är producerad av Båstad Turism & Näringsliv och Höganäs kommun.
Ansvarig utgivare: Annika Borgelin Text: Caroline Säfstrand Formgivning: Gabriella Lindgren
Foto omslag: Louise Nordström Pettersson och Mickael Tannus
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Följ oss på Instagram och Facebook

TVÅ HALVÖAR

Nu har du läst om några av de fantastiska upplevelser som finns att uppleva
på våra två halvöar. Fortsätt att följa oss på Instagram och Facebook.

VISIThOGANAS.SE
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