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Vandra i Sverige 

 
 

Kullaleden, 5 nätter 
Ängelholm - Helsingborg 

 
Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar, 
vackra skogar, naturreservat, mysiga fiskebyar och fantastiska vyer ut över Öresund 
och Danmark. Kullaledens start i Utvälinge ligger inte långt från Ängelholm. Under 
vandringens 73 kilometer får du uppleva mycket vackert. Längs leden finns flera 
sevärdheter, bland annat Lars Vilks konstverk Nimis, byggt av drivved. Du passerar 
också Kullens fyr, Sveriges ljusstarkaste och högst belägna fyr. Därifrån går 
vandringen vidare till den historiska badorten Mölle. Vandringen avslutas i 
Helsingborg, sundets pärla. Har du tid över rekommenderas några extranätter så att 
du kan uppleva både vad Helsingborg, och kanske även vad Helsingör har att erbjuda. 
 
 

Höjdpunkter 
• Kullens Fyr 
• Helsingborg - Sundets pärla 
• Fantastiska vyer över Öresund & Danmark 
• Krapperups slott 
• Havsnära vandring med möjlighet till bad 
• Nimis 
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Dag 1 – Ankomst till Ängelholm 
Du ankommer till Ängelholm under dagen. 
Kanske går du en sväng i den mysiga lilla 
staden och utforskar vad den har att 
erbjuda. Ett besök på järnvägsmuseet 
rekommenderas. 
 
Dag 2 – Ängelholm – Utvälinge - Arild  
Dagen startar med en kort transfer till 
Utvälinge och starten av Kullaleden. Du går 
igenom mysiga små bostadsområden, 
blandat med sandstränder, gräsängar och 
hagar. Du vandrar nästan hela dagen längs 
havet, med några få undantag. Kanske du får 
möjligheten att se några ovanliga fågelarter 
när du vandrar igenom Rönnens 
naturreservat, ett av de flera naturreservat 
du kommer att gå igenom. Här häckar 
ungefär 25 olika fågelarter under året. Du 
går förbi Farhult, med sin populära 
badstrand och sin sommarrestaurang. Du 
fortsätter med lite asfaltsvandring genom 
bostadsområdet längs Jonstorps och 
Rekekrokens kust. Är det klart väder har du 
möjlighet att se Hallands Väderö och 
Torekov på Bjärehalvön, till höger om dig. 
Efter Svanshall blir det mycket vandring i 
skog, på gräsängar och längs havet. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 221 m, 
sänkning: 229 m. 
Medel vandring (grad 3) – 21 km 
 

 
Vandring längs havet 
 

Dag 3 – Arild – Mölle 
Efter frukost fortsätter din vandring genom 
det kuperade landskapet med bokskog. 
Mellan träden skymtar härliga vyer över 
Skälderviken. Om du har mycket ork i benen 
kan du besöka Nimis, det välkända 
konstverksbygget gjort av drivved. Det är en 
lite utmanande avstickare då du lämnar 
leden för att ta dig ner till stranden och 
sedan ska tillbaka samma väg upp. Strax 
innan Kullens fyr kommer du förbi 

Josefinelust, med en utsiktsplats ner mot 
den vackra klapperstenstranden och 
grottorna intill. Framme vid Kullens fyr finns 
det guidade turer med grottvandringar, 
skattjakter, tumlarsafari och annat. Du 
fortsätter du ner för Kullen genom 
naturreservat. Det är brant och kan vara halt 
vid regn. Du har dock en otroligt vacker 
utsikt under din vandring neråt. Du går förbi 
Ransvik där det under sommartid finns ett 
litet café. Väl nere vid havsnivå är du 
framme i Mölle, den charmiga lilla fiskebyn 
med gamla anor. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 593 m, 
sänkning: 593 m. 
Medel vandring (grad 3) – 17 km 
 

 
Kullens fyr 
 

Dag 4 – Mölle – Höganäs  
Från Mölle vandrar du genom betesmarker 
och längs små grusvägar längs havet. Är det 
riktigt fint väder kan du även skymta 
Danmark framför dig. Kanske du tar en 
avstickare för att besöka Krapperups slott 
med sin vallgrav och vackra park. Du går 
förbi några små, mysiga byar som ligger 
längs kusten, bland andra Lerhamn och 
Nyhamnsläge, innan du kommer fram till 
Höganäs och ditt boende för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 68 m, 
sänkning: 68 m. 
Lätt vandring (grad 2) – 11 km   
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Njuter på vacker betesmark 
 
Dag 5 – Höganäs – Helsingborg  
Idag har du en otroligt vacker vandring 
framför dig. Inte speciellt krävande rent 
fysiskt, men du kommer ha härliga vyer 
under hela dagen, framför allt vid klart väder. 
Då kommer du att se Danmark på andra 
sidan sundet, och du kommer att se hur 
Kronborgs slott i Helsingör kommer närmare 
och närmare. Det blir en vandring längs 
stränder, igenom små hamnar och mysiga 
byar, bland annat Lerberget, Viken och 
Domsten. Du vandrar genom skogar och 
parker innan du kommer fram till 
Helsingborg, pärlan i Öresund. En stad som 
erbjuder allt och lite till. Du har även 
möjlighet att besöka Sofiero Slott och dess 
vackra park. På senvåren fylls parken av 
tusentals färgsprakande 
rododendronbuskar. Om du har tid och 
möjlighet rekommenderas verkligen att du 
tar en extra natt i Helsingborg för att 
utforska allt staden har att erbjuda. Du kan 
även ta en tur över till Danmark och 
Helsingör, en otroligt mysig stad att strosa 
runt i. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 195 m, 
sänkning: 179 m. 
Medel vandring (grad 3) – 22 km 
 

 
Vandring på klitterna 
 

Dag 6 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa. Du 
reser smidigt från Helsingborgs Central, som 
bara ligger en kort promenad ifrån ditt 
boende. 
 

Pris och period  

Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,7 / 5 
• Vandringen varierar från lätt till medel. En 

vandringsdag är lätt och tre är medel.  
• Ledens underlag varierar från stigar och 

stränder till mindre byvägar och korta bitar 
utmed landsväg.  

• Kullaleden är mycket väl markerad med 
orangefärgade fyrkanter på träd och stolpar.  

• Total sträcka att vandra är 71 km fördelat på 
4 vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda 
gästgiverier och hotell. Rummen har 
sängkläder, handduk och vanligtvis dusch 
och toalett på rummet.  
 
Vi bokar dig i första hand på platserna som 
nämns i programmet men undantag kan 
finnas på grund av fullbokade hotell. Vi bokar 
dig då på närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 

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. 

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.  
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Tåg 
Ängelholm är mycket smidigt att nå med tåg 
från många av Sveriges hörn. 
 
Reser du hem ifrån Helsingborg med tåg, gör 
du detta mycket lätt ifrån Helsingborgs 
Central, en kort promenad ifrån ditt boende. 
 
Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Ängelholm är: 

• Ängelholm-Helsingborg flygplats (7 
km) 

• Malmö flygplats (110 km) 
• Köpenhamn flygplats (119 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Helsingborg är: 

• Ängelholm-Helsingborg flygplats (34 
km) 

• Malmö flygplats (89 km) 
• Köpenhamn flygplats (97 km) 

 

Lokala transporter, utresa 
Flyger du till Ängelholm-Helsingborg 
flygplats finns det bussar som går in till 
Ängelholm. Du kan också ta en taxi in till 
centrum. 
 
Om du flyger till Malmö flygplats kan du ta 
dig in till centrala Malmö eller Lund med 
Flygbussarna eller med taxi. Från Malmö eller 
Lund tar du sedan tåget direkt till Ängelholm. 
 
Från Köpenhamns flygplats går det tåg hela 
vägen till Ängelholm. Ibland får du ett byte i 
Malmö, men det går även många direkttåg. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Ska du flyga hem från Ängelholm-
Helsingborg flygplats kan du ta flygbuss från 
Helsingborgs Central till flygplatsen. Annars 
rekommenderas taxi. 
 
Flyger du från Malmö flygplats tar du tåget 
till Lund eller Malmö central, och sedan 
Flygbussarna eller taxi ut till flygplatsen.   
 
Till Köpenhamn flygplats tar du tåg från 
Helsingborg, hela vägen till flygplatsen. 
 
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    
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Kullaleden 

Skåneleden är uppdelad i sju olika leder, totalt cirka 1 000 km vandringsled, uppdelad i 78 
dagsetapper. Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea Trail” som går genom Storbritannien, 
Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Kullaleden är en del av Skåneleden och totalt 72 
km lång. Leden går nästan uteslutande längs havet, med undantag för några sträckor i de vackra 
skogarna intill. 
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