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SJÄLVPLOCK AV BLOMMOR
3 färgsprakande gårdsbutiker

HALMSTAD FRÅN OVAN

Upptäck guldkornen bland stadens takåsar

HALMSTADS
SOMMARPÄRLOR
Din guide till bad, burgare, surf
och vackra solnedgångar

Äventyrsgolf i city
Det händer grejer på Österskans!
I sommar flyttar Halmstad
Äventyrsgolf in med nio golfhål,
alla med lokal anknytning. Du
kan till exempel spela runt
högskolans Trade Center, genom
någon av tunnlarna på S:t Nikolai
kyrka och ta träbron eller hoppa
över till Tylön.
Banan finns på plats från juni
till augusti och är tillgänglighets
anpassad.

Foto: Restaurang Salt

Foto: Linnea Jönsson

Nyheter

Brunch hela dagen
Under våren har Brunchbaren
slagit upp dörrarna på Hallands
Konstmuseum. Här kan du njuta
av friska viner, fräscha drinkar
och en välsmakande brunchig
meny, både inne och ute på den
stora uteserveringen med utsikt
över Nissan och sol från morgon
till kväll.

Salt och Peppar
I slutet av juni kickar Restaurang Salt igång ett nytt koncept och öppnar
Peppar, som en del av den befintliga restaurangen. Tänk dig lite Lady &
Lufsen där menyn är fylld med napolitanska pizzor, skaldjur och chark
brickor. Här är det ingen bordsbokning utan det är drop-in som gäller.
Skulle det vara fullt går det utmärkt att vänta i baren på Salt eller njuta
ute på det stora soldäcket.

Kontakt
Halmstad Tourist Center
Fredsgatan 5, 302 46, Halmstad
035-12 02 00
info@tourist.halmstad.se

Gilla och följ oss på
facebook.com/
destinationhalmstad
Instagram
@destinationhalmstad
Mer info hittar du på
destinationhalmstad.se
Ansvarig utgivare
Destination Halmstad AB
Produktion Consid AB
Tryck Tryckservice AB
Foto Om inget annat anges,
Destination Halmstad AB
Text Destination Halmstad AB
Omslag Joakim Lindström
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Mer för hungriga magar
I Vilshärad, vägg i vägg med
Steninge Glashytta, har The
Driftwood öppnat. Här serveras
vedugnsbakad napolitansk pizza
med nyskördade primörer och
lättare rätter både inne och ute
på den stora uteserveringen.
Inne i city, vid Österskans, hittar

du numera Hotbox Burgers med
mumsiga streetfoodburgare gjorda
på kött från Wapnö Gård, med ett
stort fokus på våra unika smaker
och hållbara alternativ. Bredvid
Lekias butik på Stenalyckan har
det öppnat en annan hamburger
servering, Mister York, i en

ombyggd gammal container.
Hamburgerbaren finns redan på öst
kusten men kommer nu att etablera
sig i Halmstad. Restaurangens
burgare prisades med silver i fjol
årets SM och framgångskonceptet
är få komponenter och kött från
noga utvalda gårdar.

Wha´t s new?
Get a translated version on our website
destinationhalmstad.se/magazine.

Foto: Minna Elisa

Feldts glasskiosk och Chiller`N är
två nyheter för glassälskare.

Halländsk Matkultur
Du har väl inte missat att
Halländsk Matkultur har flyttat
in på Stora torg? Den första
lördagen i månaden radas
marknadsstånden upp och
fylls med läckra halländska
råvaror från lokala gårdar och
producenter. Frossa i det härliga
utbudet och fyll korgen med
lokalt och närproducerat.

Glass i stora lass
Nyheter för alla glassälskare! Lagom
till sommaren öppnar äntligen
Feldts glasskiosk – som vi längtat!
Njut av egenproducerad glass,
strössel och strutar på ekologiska
råvaror i en rosa, fluffig dröm.
Glasskiosken hittar du i anslutning

till Tivolikiosken på Nygatan och
bakom satsningen står Årets
Hallänning 2021 My Feldt till
sammans med brodern Patrick.
En annan glassig nyhet är
Chiller`N som också slagit upp
dörrarna i Söndrum under våren.

Det är tidigare Glassbiten som
fått nya ägare och ett helt nytt
koncept. Glassen är dock kvar
i centrum men från och med
nu kan du även beställa in hem
gjord italiensk pizza och riktigt
gott baristakaffe.

Glamping i Fröböke
Nordöst om Simlångsdalen,
nästan på gränsen mot det
småländska höglandet, ligger lilla
Fröböke. Här driver Johan och
Sonja Fröböke Kvarn, glamping
för dig som uppskattar enkel
livsnjutning nära naturen.
Kvarnen har anor från 1877
och genom tomten rinner den
mäktiga Fylleån där du kan prova
fiskelyckan. Har du tur kanske du
drar upp en bäcköring eller mört.
Den gamla smedjan är omgjord
till grillstuga, där du kan laga mat
över öppen eld och sitta ner och
njuta av din middag.

MTB i Skedala
I Skedala skog hittar du nu Halmstads
första uppmärkta mountainbike-leder.
Från väg 25, ta av norrut där det står skyltat
mot ”Skedala skog V”, när du kommer in i
skogen hittar du enklare parkeringsplatser
och startpunkten för lederna. Välj mellan
Johans stig på 5,5 kilometer / 143 höjd
meter, Den okände mannens stig på 2,2
kilometer / 56 höjdmeter eller Catch me if
you can på 2,5 kilometer / 100 höjdmeter.
Foto: Robin Söderholm
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Njuta ute

Halmstad has several gorgeous rooftops and courtyards where you can
spend an afternoon in the sun or an evening with drinks and a view!
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Foto: Andreas Svensson

Njut av en sommarkväll
på någon av stadens
terrasser.

Bland takterrasser
och mysiga innergårdar
Ta en paus från sommarpulsen och det härliga myllret
på stans gator och torg. Smit in på en mysig och undan
gömd innergård eller upptäck de dolda pärlorna bland
Halmstads takåsar.

H

ögst upp på Hotell Mårtenson
ligger Gretas Tak, en lekfull oas
inspirerad av trädgårdsfester
i äppelgårdarna runt Halmstad. Den
charmiga inredningen är, likt resten av
hotellet, 1920-tal som möter 2020-tal.
Kom för att njuta av pärlande drinkar
med florala inslag i kombination med
god mat medan solnedgången dansar
över taken.
På nionde våningen på Halmstad
Plaza hittar du Blue Skybar, en läcker
takbar där terrassen ger en magisk
vy över Laholmsbukten. Här serveras
ett brett utbud av cocktails liksom
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flera smarriga alkoholfria alternativ. En
perfekt plats att hänga på en ljummen
sommarkväll högt över Halmstad. Tak
terrassen kompletteras också med en
vacker bar inne, så här kan du njuta av
utsikten även dagar med sämre väder.
När Italien kommer till Halmstad.
il grillo – wine & tales är en familjär,
autentisk vin- och cocktailbar med
minst lika stort fokus på maten. Njut
av italiensk mat lagad från hjärtat
tillsammans med högklassiga cocktails
eller prova dig fram genom det breda
utbudet av italienska viner. Slå dig ner

inne, eller förslagsvis på den mysiga
och lummiga innergården som för
tankarna till en italiensk bakgård.
Mysigt och inte likt någonting annat.
På Zigges Garage njuter du av tapas
och pintxos lagade med kärlek och
nyskapande cocktails rörda till perfektion.
Varje fredag bjuds det in till aperitivo,
medelhavets motsvarighet till after work,
med en välfylld buffé. Ett hett tips är att
avsluta kvällen på Zigges rooftop bar med
skön känsla och fin utsikt över Nissan.
Vill du kombinera en fika med 400årig arkitektur så är korsvirkeshuset
Brooktorpsgården ett måste. Historiens
vingslag upplever du redan när du
hukande kliver in genom den låga
portalen. Framför dig öppnar sig den
lilla pittoreska innergården där du kan
njuta av en lunch eller hemgjord fika
under solens värmande strålar.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

Blomsterplock

Take a short trip and pick the best bouquet of flower you ever could imagine!
Here are some of our favorite local growers with an abundance of flowers.
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Ta med dig sekatören och
plocka ihop en härlig bukett.

Sommarens
blomsterplock
SUSEGÅRD GÅRDSFÖRSÄLJNING
I Onsjö, strax norr om Halmstad, ligger
Susegård. Under sommaren får du inte
missa gårdens underbara blomsterhav
som breder ut sig på åkern. Ta med dig
sekatören och plocka ihop en färg
sprakande bukett som du sent kommer
glömma. Missa inte heller den charmiga
gårdsbutiken fylld med KRAVcertifierade grönsaker, potatis och kött
från gårdens egna djur, liksom fler god
saker från andra halländska producenter.
Behöver du en paus så slå dig ner
i Susegårdens lilla trädgårdscafé och
njut av det lantliga lugnet.

HARPLINGE BLOMSTERODLING
Inredaren och trädgårdsformgivaren
Susan Hübel har skapat en liten och
hållbar blomsterodling i Harplinge,
norr om Halmstad. Här odlas solrosor,
rosenskära, luktärt, dahlia och mycket
mer i hennes otroliga blomsterparadis.
I den charmiga lilla butiken kan du köpa
med dig hållbart odlade snittblommor,
perenner, kryddor och krukväxter liksom
utvald keramik och textil. Då och då
finns dessutom chans till självplock.

Foto: Slättåkra Närproducerat

I Halmstad finns flera mysiga snittblomsodlingar där du
kan plocka en vacker bukett med säsongens blomster.
Eller bara njuta av lugnet som självplock kan ge och bli
inspirerad bland blommor i alla möjliga färger och
former. Här kommer några tips, plocka och njut!
SLÄTTÅKRA NÄRPRODUCERAT
En bit norr om Halmstad ligger Slättåkra
Närproducerat, en gårdsbutik som drivs
av fyra halländska matproducenter, tre
lantbruk och ett mikromejeri.
Molly, som driver lantbruket Lya Gård
101, brinner för odling av alla dess slag.
Under säsong trängs grönsaker och
kryddor i odlingsbäddarna och åkern är
fylld av vackra snittblommor. Här kan
du plocka allt från stolta solrosor och
dahlior till eterneller i olika färger. Missa
inte heller gårdsbutiken med grönsaker,
potatis, färdigbundna buketter, ägg, ost
och kött.

Hos Slättåkra
Närproducerat kan
du förutom att plocka
solrosor, eterneller och
dahlior köpa grönsaker,
ägg, kött och ost.
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Stränder

Steninge

Jakten på det bästa doppet
Foto: Pamela.se

Med 45 kilometer badvänlig kust är det enkelt att hitta din alldeles egen favorit. Från Steninge i norr
till Gullbranna i söder samsas långa sandstränder, undangömda vikar och mäktiga klippor perfekta
för krabbfiske. Följ vår badguide och ge dig ut i jakten på det bästa doppet!
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TYLÖBUKTEN
Tylöbukten bjuder på drygt fyra
kilometer fantastisk sandstrand
och längst norrut ligger populära
Ringenäs. Här parkerar du endast
tio meter från stranden och bli
inte förvånad om du stöter på en
och annan vindsurfare. I Frösakull
är stranden precis lika fin och
här finns det gott om plats för
både beachvolley och strand
tennis. Längst söderut hittar du
Halmstads flaggskepp Tylösand.
Varma sommardagar är det tätt
mellan badlakanen och redan
långt innan sommarsolen är på
väg ner är det hög puls på Hotel
Tylösands populära after beach.
Till Tylösand hör också den mysiga
Tjuvahålan och tillgänglighetsanpassade Svärjarehålan.

ÖSTRA STRANDEN
Cirka fem kilometer söder om
city väntar Östra stranden. En
klassisk badort med badstugor
inbäddade i sanddynerna. I norra
delen finns den tillgänglighets
anpassade Gröningen. Stranden
är barnvänlig med lekplats och
långgrunt vatten vilket också ger
en behaglig badtemperatur.
Vissa delar av stranden utgörs
av Hagöns naturreservat som
bjuder in till promenader i
strandskogarna innanför dynerna.
Längst söderut, vid Fylleåns
mynning, finns Halmstads
officiella naturistbad.

SÖDRA HALMSTAD
Påarp och Laxvik är två mindre
familjestränder med både sand,
klippor och gräsplättar. Här
finner du även Påarps Gravfält,
Hallands största gravfält beläget
på ett mäktigt klapperstensfält.
Fortsätter du söderut hamnar
du i Gullbranna som bjuder på
en lång sandstrand i anslutning
till ett vackert naturreservat. Här
hittar du ett lugnare alternativ
som erbjuder höga sanddyner,
milslånga vyer och en fantastisk
solnedgång.

Simstadion Brottet är ett bassängbad med havskänsla beläget
alldeles intill havet utmed vägen mellan Halmstads city och Tylösand.

Foto: Alexander Hall

NORRA HALMSTAD
I natursköna Steninge väntar
en mindre sandstrand, solvarma
klippor och en pir där krabborna
tycker om att gömma sig. Naturen
är ständigt närvarande med
naturreservat i både norr och
söder. Haverdal har en välbesökt
sandstrand med höga fina sand
dyner och långgrunt barnvänligt
vatten. I naturreservatet ovanför
dynerna finns fina promenadstigar och i norra Haverdal ligger
Skallen med härligt blankslipade
klippor och en underbar utsikt
över bukten. I Vilshärad kan
du, precis som i Haverdal, bada
från en lång och fin sandstrand
kantad av stolta sanddyner.

Wha´t
new! you
Tick of the beaches of Halmstad that every beach bum should
visit.sWhether
Get a or
translated
versionthe
onsand
our website
want to feel the pulse, spread out your blanket
hang amongst
dunes!
destinationhalmstad.se/magazine.
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

”Här är det perfekt att ta med dig en
picknickkorg en sen sommarkväll,
sätta dig på klipporna och njuta av
en fantastisk solnedgång.”
Fler tips på
webben!

Haverdal

Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

Vilshärad
Ringenäs
Centrum

Frösakull

Simstadion Brottet
Tylösand
Svärjarehålan
Tjuvahålan

Gröningen
Östra stranden

Påarp
Laxvik
Gullbranna
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Kvällsdopp

7 solnedgångar som
stannar kvar i minnet
Få upplevelser slår en klar och färgstark solnedgång i Halmstad. Så pass att
många faktiskt åker hit just för att få uppleva när solen sänker sig under
horisonten. Halmstad bjuder på flera fina platser att beskåda solnedgången,
här kommer några tips. Glöm inte att ta med en mumsig picknick och badkläder
för ett ljummet kvällsdopp medan solen går ner.
SKALLEN
Berget Skallens vassa profil är en rest
av gångna tiders stenbrytning, även
strandlinjen präglas av sten och klippor.
Uppe på toppen får du en enastående
utsikt över södra Kattegatt och med
en solnedgång i fjärran blir platsen
oemotståndlig. Lockar ett kvällsdopp
är det inte långt till Haverdals fina
sandstrand där det ofta skymtas kvälls
badare i vattnet.
LYNGA SANDDYN
I Haverdals naturreservat hittar du en
av Skandinaviens högsta sanddyner,
Lynga sanddyn. Den mäter hela 36
meter över havet och en smal och brant
trappa leder dig till toppen. Väl uppe
möts du av en fantastik utsikt över
strandskog, hav och omgivning. Uppe
på toppen står också ett picknickbord
och väntar där du kan njuta av
dagens sista måltid med en oslagbar
solnedgång i horisonten.
STENINGE
Längs kustlandskapet vid Steninge
strand finns fantastisk natur att åskåda.
Söder om stranden utgörs naturen till
stor del av kala klippor med jättegrytor
från istiden. Här är det perfekt att ta med
dig en picknickkorg en sen sommarkväll,
sätta dig på klipporna och njuta av en
fantastisk solnedgång. Kanske blir det
även ett dopp i havet?

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.
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”Här är det perfekt att ta med dig en
picknickkorg en sen sommarkväll,
sätta dig på klipporna och njuta av
en fantastisk solnedgång.”

Foto: Börje Danielsson

One of our favorite things is to jump in the ocean as the sun sets. The water’s
temperature feels even hotter as the evening air get a tad cooler. Have a look at
the best spots for sunset watching where a plunge in the ocean isn’t far away!
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

TIPS! Köp med dig take-away från Hygge och njut
i solnedgången.

GRÖTVIK
Platsen präglas av klippig kust med
gamla stenbrott och en charmig små
båtshamn. Ljuset här sägs dessutom
vara något alldeles speciellt. På höjden
ovanför ett av stenbrotten ligger Sprit
kullen varifrån du har vidunderlig utsikt
över Kattegatt. Ett tips är att köpa med
dig en mysig kvällspicknick, slå dig ner
på någon av alla klippor och beskåda
västkustens kanske mest magiska
solnedgång.
TYLÖSAND
En picknick i Tylösands sanddyner
är nästan ett måste vid ett besök i
Halmstad sommartid. En varm kväll är
här ofta många som slår sig ner i de
stolta dynerna för att umgås, känna av
pulsen i Tylösand och insupa en sagolik
upplevelse när solen rör sig ner i havet.
Ibland till tonerna av Hotel Tylösands
konserter på Solgården.

Foto: Solkatt Studios

TÖNNERSA
Stranden nedanför Tönnersa naturreservat har några av Hallands
mäktigaste klitter. Det är också en av
Halmstads lugnare stränder vilket är
perfekt för en romantisk kvällspicknick
i sanddynerna eller en familjekväll.
Avsluta med ett dopp i havet medan
solen sakta sänker sig ner i horisonten
så är kvällen komplett.
BREAREDSSJÖN
I Simlångsdalen hittar du Brearedssjön,
ett mysigt ställe att spendera kvällen
på om du vill uppleva naturen på nära
håll. Här omges du av skogens rofyllda
miljö och kan njuta av fågelsång, vilda
djur, frisk luft och ett dopp i det söta
insjövattnet.
Du får också en vacker vy ut över den
spegelblanka och glittrande sjön när
solen sänker sig över dalen.

UPPLEV HALMSTAD | SOMMAREN 2022
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Burgare

Is there anything as tasty as a simple burger? These are some of our favorite
hamburger places in Halmstad with local ingredients and exiting flavors!
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Finns det något som kan vara så gott som en enkel
hamburgare? Här har vi samlat några av våra favoritställen
med frasiga bröd, högklassigt kött och chilisåser som ger
dig en riktig smäll på käften.
HUMMËR
Mitt i stan ligger Hummër, ett härligt
matställe med många spännande
alternativ på menyn. Om du undrar hur
det uttalas när du ska berätta för dina
vänner, så är det alltså precis som ett
glatt humör.
Oavsett hur det uttalas så erbjuds,
bland mycket annat, en väldigt god
högrevsburgare som finns både på
lunchmenyn under vardagar och på
kvällsmenyn. Smakrikt kött, spröda
fries, fräscht bröd och habaneromayo.
Dessutom finns det en mysig liten
uteservering längs Storgatan, där solen
steker härligt under dagen.

HOTBOX BURGERS
Finns det något som skriker street
food så mycket som just burgare? På
Österskans har Hotbox Burgers öppnat
sitt hamburgerhak. Här serveras burgare
gjorda på kött från Wapnö Gård och
bröd från Östras Bröd, vilket gör Hotbox
burgare till riktiga Halmstadburgare.
Missa heller inte haloumiburgaren
med grillost från Skottorp och en
jalapeñomajonnäs som du sent
kommer att glömma.

SHADY BURGERS
I mitten på Köpmansgatan så finner
du Shady Burgers. Ett burgarhak med
ett stort urval av burgare och lunch
erbjudande på vardagar. Välgjorda
burgare till ett bra pris. Vi vill slå ett
extra slag för Shadys Truffle burger
med tryffelmajonäs samt de goda sweet
potato fries som tillval. Under sommar

ULVEREDS HJORTHÄGN
Ute i den halländska skogen, precis på
gränsen mellan Halmstad och Laholm,
hittar du den magiska platsen Ulvereds
Hjorthägn. Här erbjuds en legendarisk
hjortburgare på lokalt hjortkött med
knaperstekt vildsvinsbacon och massor
av annat gott. Eller varför inte prova en
vildsvinsburgare, också den med vild
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månaderna finns här en skön ute
servering där du kan känna stadens
puls och njuta av solens strålar.

Foto: Andreas Svensson

Halmstads
bästa burgarhak
svinsbacon och lokal ost från Skottorp.
Passa på att njut lite extra av naturen
och ta en promenad på Ulvereds
naturstig eller besök den fantastiska
gårdsbutiken.
MR VINCK BURGER
På Klammerdammsgatan hittar du Mr
Vinck Burger, en gastropub med fokus
på lyxiga hamburgare med spännande
ingredienser som långkokt biff och
rödvinssås. Eller sätt tänderna i en
burgare med lökmarmelad och halstrad
anklever. Brödet har ett unikt recept
och köttet maler de själv. Utan tvekan
en unik gourmetupplevelse med många
roliga alternativ!
THE BULL’S
På Lilla torg, där uteserveringarna ligger
kloss med varandra och sommarpulsen
fortsätter in på småtimmarna, finns The
Bull’s. Restaurangen ligger i en gammal
brandstation med en stor uteservering
och gemytlig atmosfär. Menyerna tas
fram och uppdateras kontinuerligt så
rätterna byts ofta ut. Men på menyn
finner du alltid The Bull’s läckra
högrevsburgare som knappast lär bytas
ut. Med egengjord hamburgerdressing
och bröd från Skånskan är Bull’s Cheese
burger en klassisk favorit. Vi vet varför,
testa du också så förstår du.

I Halmstad hittar du
allt från klassiska
högrevsburgare till de
gjorda på hjortkött.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

Hundliv

Obviously, your best friend need to be a part of your vacation. In Halmstad, we
have several great places where four legged friends are more than welcome!
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Foto: Minna Elisa

Ta med hunden till
Halmstad – 3 tips
Självklart ska hunden följa med till Halmstad! Här finns
mycket roligt att göra med din fyrbenta kompis. Besök
något av våra fantastiska naturreservat, ta ett svalkande
dopp i havet eller njut av god mat och dryck på våra
mysiga caféer och restauranger.

1.

Upptäck pulsen i city. Gå en
guidad tur eller strosa runt
på egen hand bland mysiga
kullerstensgator inne i stadskärnan.
Följ ån Nissan som vackert rinner
genom centrala Halmstad och gör
ett stopp i vackra Norre Katts park.
Passa också på att äta något gott, här
finns många trevliga restauranger som
välkomnar din hund in. Några av dem
är Söderfamiljen, A Little Party och
Cortado Coffeeshop.

2.

En kort promenad från centrum
ligger Västra stranden, en
lång och bred sandstrand
där hundar är välkomna året om. Blir ni
hungriga rekommenderar vi ett besök
på Söderpiren som ligger fantastiskt på
stranden med utsikt över havet. Precis
intill stranden går det vackra promenad
stråket Prins Bertils stig, perfekt för en
långpromenad med vovven.

3.

Strax norr om Halmstad hittar
du vackra Haverdals strand.
På de södra delarna finns en
charmig naturstrand där din hund får
bada året om. Naturreservatet intill
myllrar av fina stigar att promenera
på, här går ni genom varierad skog
med krokiga tallar, sanddyner och
strandhed. Avsluta med ett besök på
närliggande Särdals kvarn för en lantlig
fika i den mysiga trädgården.

På Västra stranden är
din fyrbenta kompis
välkommen året om.

UPPLEV HALMSTAD | SOMMAREN 2022
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Vattensport
Paddla i Simlångsdalen och
upptäck dess kluster av sjöar.

Upptäck Halmstad
från vattnet

Havet, åarna och inlandets vackra sjöar, för att inte nämna det mäktiga
stenbrottet i Grötvik. Vatten hittar du överallt i Halmstad. Ge dig ut och
upptäck Halmstads olika sidor från vattnet, här finns såväl pulshöjare
och adrenalinkickar som lugna aktiviteter för återhämtning och sinnesro.

För en lite lugnare tur finns Nissan.
Ett perfekt alternativ för dig som vill
prova för första gången eller bara önskar
närheten till city. Stanna till någonstans
för att fylla på med lite energi,
Söderfamiljen ligger lättillgängligt
och på lagom paddelavstånd.

Fånga havets vågor
I Halmstad har vi gott om vidsträckta
kustremsor med långgrunda sand
bottnar, och även en och annan
vindskyddad bukt med klippiga
omgivningar. Med andra ord, vind
och vatten finns det gott om utmed
vår långa kust, vilket passar utmärkt
för dig som trivs på surfbrädan.
Och stränderna att välja mellan är
många. Är kitesurfing din grej är både
Påarp och Västra stranden bra spots.
Sandhamn och Görvik har av många
skäl kommit till att bli de mest populära
platserna för vågsurfare i Halmstad
trakten. Vill du hellre stå på brädan,
då brukar Vilshärad, Haverdal och
Ringenäs vara säkra kort för vindsurfing,

Paddla i naturskön miljö
Paddling kan vara en avslappnande
och trivsam aktivitet för hela familjen
eller en riktig pulshöjare om du söker
spänning – oavsett är det ett perfekt
sätt att utforska den halländska naturen
från vattnet. I Simlångsdalen glider du
fridfullt fram på den stilla vattenytan
och nya upptäckter väntar överallt.
Här finns ett kluster av sjöar som alla
hänger ihop och många mysiga platser
att lägga till vid för att njuta av den
medhavda matsäcken. Via Flyta.nu kan
du hyra utrustning, boka en nybörjar
kurs eller en expedition ut i de vackra
floderna som knyter samman sjöarna.
För en något mer utmanande tur
rekommenderar vi en havspaddling
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under förutsättning att vinden ligger
rätt såklart. För fler tips, utrustning eller
prova-på-tillfällen kontakta någon av
våra surfexperter KiteKalle, Ohana eller
Namasea surfskola.
Glid fram på en å
SUP, eller stand up paddle som det också
kallas, är ett kul sätt att ta sig fram på
vattenytan. Ett tips är att upptäcka
lummiga Fylleån från brädan. Med sin
Amazonas-liknande miljö, där grenar
sträcker sig ut över vattnet och upp
stickande stenar utmanar styrningen,
blir Fylleån en riktig SUP-utmaning.
Detta är KiteKalles populäraste tur och en
perfekt, och lagom äventyrlig, aktivitet
tillsammans med vännerna eller familjen.

Fler tips på
webben!
Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

Foto: Andreas Svensson

Foto: Alexander Hall

Halmstad is, in many ways, surrounded by water. The ocean to the west, the many
lakes to the east and Nissan and the other rivers cutting through the nature.
Here are some of our favorite activities to do on, in or close to water!
Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

I Grötvik huserar Halmstad Wakepark
och är ett måste för unga och gamla
wakeboard-fantaster.

Fylleån är med sin Amazonas-liknande miljö en perfekt plats att
upptäcka Halmstad från SUP-brädan.

Foto: KiteKalle

Låt adrenalinet pumpa
Det gamla stenhuggarsamhället
Grötvik är idag ett paradis för klättrare
och wakeboard-åkare. Så gillar du fart
fyllda och äventyrliga aktiviteter
är detta ett måste för dig. I ett av de
gamla stenbrotten huserar nämligen
Halmstad Wakepark, en populär kabel
park och en naturlig mötesplats för folk
i alla åldrar.
För dig som är van åkare, eller
modig nybörjare, finns det flera hopp
utplacerade och personalen finns
tillgänglig för instruktioner och tips.
Anläggningen är också väl anpassad
för dig med funktionsvariation, här
finns både sit-wake och möjlighet att
åka flotte. Det är en plats för alla helt
enkelt! Och vågar du inte prova att
stå på brädan själv är det nästan lika
kul att vara en del av den härliga
gemenskapen som åskådare.

Foto: Andreas Svensson

längs stränder, klippor och naturreservat.
En häftig upplevelse där havets vågor
sätter svårighetsgraden.

Västra stranden och Påarp är de bästa platserna för dig som
vill kitesurfa.
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Att göra

VOLVO CAR
SCANDINAVIAN MIXED
Volvo Car Scandinavian Mixed
består av de bästa herrarna
och de bästa damerna på
Europatouren. Här spelar alla i
en och samma golftävling, om
en prispott och en pokal. 2022
spelas tävlingen på Halmstad
Golfklubb, så nära havet att
du känner den saltstänkta
havsluften när vinden ligger
på från havet.
9–12 juni,
Halmstad Golfklubb

14

Foto: Volvo Car Scandinavian Mixed

Summer highlights!

Volvo Car Scandinavian Mixed 9−12 juni.
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SOMMARCHILL OCH
AFTER BEACH
I sommar bjuder Hotel Tylösand
på det bästa från två världar.
Det sköna och slappa sommar
chillet en lat och solig dag och
det lite mer intensiva och uppåt
peppande after beach-draget
efter en solstekt dag på stranden.
Söndag till onsdag är det
sommarchill som gäller och den
mer klassiska after beachen äger
rum torsdag till lördag. Missa inte!
2 juli-6 augusti,
Solgården, Tylösand

SUMMERSMASH
Sommar, Tylösand och beachvolleyboll hör ihop! Tävla, titta eller
chilla i området på sommarens
skönaste häng. Det blir allt från
SM-tävlingar, grundkurser,
turneringar och beachvolleyfest.
Över 30 olika tävlingsklasser
och du har chans att se Sveriges
största beachvolleystjärnor live.
23 juli–7 augusti,
Tylösand

Summer highlights!
Get a translated version on our website
destinationhalmstad.se/magazine.

Fler tips på
webben!

Foto: Alexander Hall

Besök
destinationhalmstad.se/
magasin.

Möt sensommaren
i Halmstad

GRAVEL, GRIT ’N GRIND
Gravel, Grit’n Grind är ett
3-dagars etapplopp och en del
av Trek UCI Gravel World Series
2022. Njut av Halmstads vackra
grusvägar och skogen i Simlångs
dalen. Evenemanget börjar med
ett 23 km långt lopp på fredagen,
följt av ett 124 eller 92 km långt
gruslopp på lördagen. Tävlingen
avslutas med ett 80 km långt
gruslopp på söndagen.
19-21 augusti,
runt om i Halmstad

SENSATIONER PÅ SLOTTET 1619
Tänk att kliva in genom valvet till
Halmstad slott och hamna i år 1619.
Halmstad Slottsspel 2022 är en
historisk upplevelse för hela familjen.
Det blir sång, dans, musik, teater och
en stor stjärnförstärkt ensemble.
Dessutom kommer Obanteatern
spela sin barnföreställning Styra
och Ställa på eftermiddagarna. En
komisk fantasi om det historiska
mötet mellan den svenske och den
danske kungen på Halmstad slott.
Premiär 1 juli,
Halmstad slott

VÄV2022
En kreativ mötesplats för alla
som älskar textil! Under tre
dagar fylls Halmstad Arena av
textil, textilt hantverk, vävning,
föreläsningar och textil konst.
Vävmässan är unik i sitt slag och
lockar tusentals människor från
hela världen. Missa inte att kolla
in verkstäderna där proffsvävare
visar hur vävning kan göras med
olika redskap och på olika sätt.
22‑24 september,
Halmstad Arena

Foto: Rotundan

Foto: Beachtravels

Tro inte att augusti innebär slutet
av sommaren. Tvärtom, se det som
början av en härlig period med
mysiga picknickar, uppiggande
dopp och sköna kvällar med häng
på uteserveringar. Sensommaren
i Halmstad är en lugn och skön
tid där de mjuka solstrålarna
värmer långt in på hösten.
Förutom alla fantastiska natur
vyer som väntar på att bli
upptäckta, så håller en rad
härliga uteserveringar och
sommarrestauranger öppna
en bit in på hösten.
Missa inte att planera in din
sensommar-weekend i Halmstad!

Kulturoasen Rotundan
Sommartid förvandlas Rotundan till
en riktig kulturoas med färgglada
ljusslingor som pryder träden
och lyser upp i sommarkvällen.
På scenen samsas livemusik med
underhållning av olika slag vilket
gör Rotundan till en självklar
sommarfavorit. Spana in det
välfyllda sommarprogrammet
och förbered dig på många
minnesvärda stunder.
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What´s on!

Wha´t s new!
Get a translated version on our website
Fler
tips på webben!
destinationhalmstad.se/magazine.

Besök destinationhalmstad.se/evenemang.

29 jan – 15 jan 2023
Den skapande medeltiden
Hallands Konstmuseum
4 juni, 2 juli & 6 aug
Halländsk Matkultur
Stora torg
5 juni & 10 juli
Gårdstrampet
Haverdal

11 juni - 4 sept
DAVID BAILEY – Sommarens
hetaste konstutställning
The PhotoGallery
16-19 juni
Halland Opera & Vocal Festival
Halmstad & Laholm
17–19 juni
Wild Camp familj
Vinnalt Event

14 juli
Visafton med Visans gäng
S:t Olofs kapell

27 juli & 3 aug
The Ark
Solgården, Tylösand

16 juli
Daydream
Solgården, Tylösand

27-29 juli
Internationella
Gatuteaterfestivalen
Runt om i Halmstad

16 juli
Halmstad Sports Car Event
Simstadion Brottet

5 juni
Halmstads Symfoniorkester spelar
Dvoraks ”Från Nya Världen”
Kulturhuset Najaden

21 juni
Yogafestival
Friluftsmuseet Hallandsgården

6 juni
Nationaldagsfirande
Friluftsmuseet Hallandsgården

22 juni & 10 aug
Guidad visning på slottet
Halmstads slott

6 juni
Sveriges Nationaldag
S:t Olofs kapell

28 juni – 9 aug (tis)
Historievandring
Halmstads city

20-21 juli
Sixten och Elvira – En fallstudie
1800-tals true crime
Norre Katts park

6 juni
Family First
Norre Katts park

29 juni – 10 juli
Tingeling &
Sagornas väktare
Wapnö Slottsträdgård

21 juli
Det är mod att ta sig an livet
med Pia Johansson
S:t Olofs kapell

2 juli
Sommarpremiär med Duo Jag
Solgården, Tylösand

22 juli
Livräddardagen
Tylösand

6 juni – 14 aug
Daglig visning
Friluftsmuseet Hallandsgården
9-12 juni
Volvo Car Scandinavian Mixed
Halmstad Golfklubb

20 juli
Ölprovning på Ölets dag
Halmstad Brygghus
20 juli
Molly Sandén
Solgården, Tylösand

Foto: KiteKalle

Ett urval av sommarens evenemang.

30 juli
Tylö Fyrdag
Tylön
6 aug
Sommaravslutning med Duo Jag
Solgården, Tylösand
5-6 aug
Öl & Whiskymässa
Wapnö Gård
13 aug
Blåbär, vårt svenska superbär
Hafi Fabriksbutik
13-14 aug
Galgbergsfestivalen
Friluftsmuseet Hallandsgården
15 aug
Vänskapsgalan – Tillsammans
för att krossa mobbning!
Halmstad Arena

6 juli
Victor Leksell
Solgården, Tylösand

19-21 aug
Skärgårdssång
Halmstad Arena

9-12 juni
Volvo Car Scandinavian Mixed
Fan Zone
Stora torg

7 juli
SprinterMästaren
HalmstadTravet

19-21 aug
Gravel, Grit’n Grind
Halmstad

10 juni
Teaterklubben – Fågelvägen
Halmstads Teater

7 - 10 juli
Gullbrannafestivalen
Gullbrannagården

20-21 aug
Beach SM Ultimate Frisbee 2022
Tylösand

11 juni
Teaterklubben – Monica And The
Explosion & West Coast Backbeat
Orchestra
Halmstads Teater

7 & 14 juli
Sommarbio
Norre Katts park

23 juli
Tomas Ledin
Simstadion Brottet

13 juli
Alphaville med Harpo
Solgården, Tylösand

23 juli – 7 aug
SummerSmash Festival
Tylösand

31 aug – 4 sept
Fyrverkerifestivalen
Norre Katts park

