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Vandra i Sverige 

 
Hamnen i Båstad 

Bjärehalvön, 3 nätter 
Båstad – Torekov, 2 vandringsdagar 

 
 
Leden på Bjärehalvön är en del av Skåneleden Kust till kust. Du utgår från Båstad och 
vandrar en bit längs kusten innan du går inåt land och uppför Hallandsåsen. Åsen 
bjuder på med sina täta lövskogar, rishedar, ängs- och hagmarker. När bokträden slår 
ut är grönskan magiskt vacker. Här uppe njuter du bitvis av en storslagen utsikt i ett 
öppet kuperat landskap med levande lantbruk och små byar. Vid Hovs Hallar når du 
åter den dramatiska kusten. Efter Hovs Hallar vandrar du över strandnära ängar, 
klapperstensfält och betesmarker. Längst ut på Bjärehalvöns spets ligger det gamla 
fiskeläget Torekov. Från Torekovs hamn går båtarna till Hallands Väderö som i 
förhållande till sin storlek är en av Sveriges artrikaste platser. 
 
Vandringspaketet är perfekt för en långhelg. 
 
 

Höjdpunkter 
• Varierande natur – hav och stränder, skog, öppna landskap och landsbygd 
• Knösen med storslagen utsikt  
• Hovs hallar 
• Chans att se knubbsälar 
• Idylliska små kustsamhällen 
• Båstad 
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Dag 1 – Ankomst till Båstad 

Till Båstad kan du resa med allmänna 
kommunikationsmedel eller så kommer du 
med egen bil. Kommer du med bil kan du 
parkera vid Båstad station och ta lokalbuss in 
till ditt boende. I Båstad bor du på pensionat 
som ligger bra i början av den lilla staden.  

 

Utsikt över Laholmsbukten 
 

Dag 2 – Båstad – Hovs hallar 

Den lämnar boendet och vandrar längs havet 
genom Båstad. Båstad, som sedan länge är 
en populär nöjes- och badort, har främst 
blivit känd som ett centrum för 
tennissporten. Du passerar småbåtshamnen 
där det finns gott om förströelse under 
sommaren. Du passerar Skansenbadets 
imponerande sandstrand. Längre västerut 
ändrar stranden karaktär. Från att tidigare 
varit sandbunden består den nu av sten. Håll 
ögonen öppna! Ibland vilar en och annan 
knubbsäl på de uppstickande stenarna nära 
stranden.  
   

 
Hovs hallar 
 
Vid Norrvikens trädgårdar lämnar leden 
kusten och går uppför Hallandsåsen med 
lövskogar fulla av liv, rishedar, ängs- och 
hagmarker. Landskapet är öppet och kuperat 
med levande lantbruk och små byar. Från 
Troentorp tar leden dig ner till välkända och 

pittoreska Kattvik för att åter ta dig uppför 
till Knösen. Vid Knösen har du en fantastisk 
rast- och utsiktsplats. Sista etappen vandrar 
du genom små skogspartier, ljunghedar och 
naturbetesmarker ut till Hovs hallar. Här 
möter urbergshorsten Hallandsåsen och 
havet på ett mycket dramatiskt sett. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 432 m, 
sänkning: 396 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 14 km 
 

Dag 3 – Hovs hallar – Torekov  
Från Hovs Hallar till Torekov följer 
vandringsleden betesmarker med partier av 
klapperstensfält. Längs denna kustremsa 
finns flera gravhögar från bronsåldern, såväl 
som sentida ruiner, som berättar om 
stenbrott som legat här. Det finns ett 
fyrtiotal gravrösen här. De märkligaste 
gravarna är Gröthögarna, åtta stora 
bronsåldersrösen som nästan ligger i linje 
med varandra precis intill leden. Fuktängar, 
enbuskepartier och våtmarker avlöser 
varandra och gynnar fågellivet.  
 

 
Klapperstensfält mellan Hovs Hallar och Torekov 
 
Ständigt närvarande är havet och siluetten 
av Hallands Väderö. Torekov ligger längst ut 
på Bjärehalvöns spets. I det gamla fiskeläget 
råder det sommartid liv och rörelse. 
 
Att vandra runt i Torekov är en ren fröjd med 
fiskarbefolkningens låga, reveterade längor, 
sjökaptenens förnämare tegelbyggnader och 
badgästernas sommarvillor av trä. Känner du 
att du vill och har tid så ta båten från 
Torekovs hamn ut till Hallands Väderö. 
Naturen på ön är mycket skiftande och, i 
förhållande till sin storlek, är ön en av 
landets artrikaste platser. Du fortsätter 
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utmed havet förbi Torekovs havsnära 
bebyggelse och når strax Solsidan där du 
lämnar stranden och vandrar upp till ditt 
boende. Här kan du passa på att njuta en 
stund i hotellets Spa. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 49 m, 
sänkning: 90 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1) - 12 km 
 
 

 
 

Dag 4 – Hemresa 

Efter frukost är det så dags för hemresa med 
många fina minnen från Bjärehalvön. 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 
Notera att under tennisveckorna i Båstad 
är programmet inte möjligt att genomföra. 
 
Antal deltagare 

Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 1,5 / 5 
• Vandringen är mycket lätt till lätt. 
• Ledens underlag varierar från stigar och 

stränder till mindre byvägar och korta bitar 
utmed landsväg.  

• Skåne leden är för det mesta välmarkerad. 
Genom skog och inland är den markerad med 
orange målade ringar runt träd och stolpar. 
Utmed kusten är den mera sporadiskt 
markerad, men då är det havet du följer. Där 
leden ändrar riktning finns skyltar.  

• Total sträcka att vandra är 26 km fördelad på 
2 vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor på pensionat och hotell. Rummen har 
sängkläder, handduk och dusch och toalett.  

Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 

Båstad 
I Båstad ingår boende på Pensionat Hjorten 
eller Pensionat Enehall i grundpriset. Är de 
fullbokade eller har stängt erbjuder vi om 
möjligt alternativt boende på Hotell Skansen 
eller Hotell Riviera mot tillägg till grundpriset 
som varierar beroende på ankomstdag. 
 
Hovs Hallar 
I Hovs Hallar ingår boende på Hotell & 
Restaurang Hovs Hallar i grundpriset. 
 
Torekov 
I Torekov ingår boende på Torekov Hotell i 
grundpriset. 

Notera att under lågsäsong har flera av 
restaurangerna i anslutning till ditt boende 
begränsade öppettider, kontakta oss för 
information. 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen?  
Såväl Båstad som Ängelholm har tågstation. 
Båstad tågstation ligger lite utanför 
samhället men det går stadsbussar in till 
Båstad centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen Båstad 
är: 

• Ängelholm/Helsingborgs flygplats 
(20 km) 

• Halmstad flygplats (33 km)  
• Malmö flygplats (136 km) 
• Köpenhamns flygplats (145 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Torekov 
är: 

• Ängelholm/Helsingborgs flygplats 
(29 km) 

• Halmstad flygplats (57 km) 
• Malmö flygplats (143 km) 
• Köpenhamns flygplats (153 km) 

 

Lokala transporter ut- / hemresa 
Från Köpenhamn Kastrup reser du med 
Öresundståget, direkt till Båstad tågstation. 
Detta tåg passerar även bland annat Malmö, 
Helsingborg och Ängelholm. 
 
Flyger du till Halmstad flygplats, så går där 
lokalbussar med Hallandstrafiken ner till 
centrum och tågstationen. Även här ifrån 
går Öresundstågen som tar dig direkt till 
Båstad tågstation. 
 
Från tågstationen går det sedan bussar med 
Skånetrafiken in till byn och ditt boende. 
 
Från tågstationen reser du med direkttåg 
söderut tillbaks till Köpenhamn Kastrup, 
alternativt norrut mot Halmstad och 
Göteborg.  
 
Från Torekov reser du med lokalbuss via 
Grevie för byte och vidare resa till 
tågstationen i Båstad (21 km) eller 
Ängelholm (31 km). 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 

eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från destinationen hjälper vi på Vandra till 
med att boka flyg och även buss/tåg där det 
är möjligt.  
 

Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 

All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 
Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se 
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Klimat 

 

 
För mer information se: www.yr.no 
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Kust till kustleden på Bjärehalvön 
Skåneleden är uppdelad i sju olika leder, totalt cirka 1 000 km vandringsled med 78 dagsetapper. 
Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea Trail” som går genom Storbritannien, Holland, 
Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden Kust till kust, 
med start i Sölvesborg och slut i Ängelholm.  
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