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Vandra i Sverige 

 
 

Prins Bertils stig, Steninge & Hallandsleden, 6 nätter 
Halmstad - Ulvered, 5 vandringsdagar 

 
 
Vill du kombinera vandring längs havet med vandring genom härlig skog är detta en 
perfekt kombination. Din vandring startar vid slottet i Halmstad där du följer Prins 
Bertils stig längs den välkända kusten via Tylösand till Möllegård. I Steninge går din 
vandring genom ekskogar, över vidsträckta fält och längs havet vid Enets 
naturreservat. Från den välkända Hallandskusten går din resa vidare till Rydöbruk där 
vandringen fortsätter längs Hallandsleden. Du möter härlig skog, stillsamma byar 
samt stigar och vägar omgivna av vackra sjöar innan du når Simlångsdalen via 
Knallhult. Avslutningsvis vandrar du genom vacker bokskog till Ulvereds Hjorthäng. 
Efter sista dagens frukost kör vi dig tillbaka till Halmstad. Som vanligt transporter vi 
bagaget mellan övernattningarna för att göra din vandring lättare. 
 
Höjdpunkter 

• Halmstad 
• Prins Bertils stig med Tylön och Tylösand 
• Vyerna över Steninge kusten från Skipåsen 
• Porlande bäckar, vattendrag, insjöar och Pensionat Sågknorren 
• Simlångsdalen med omgivningar och Danska fallen 
• Fridfulla bok- och granskogar 
• Ulvereds hjorthäng 
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Dag 1 – Ankomst till Halmstad 

Till Halmstad reser du lätt med tåg eller flyg. 
Eftersom du bor centralt kan du flanera och 
upptäcka sommarstaden som också har 
mycket att erbjuda resten av året. Tar du en 
tur längs Nissan passerar du stadens vackra 
stadsbibliotek som har formats av träden 
som fortfarande står kvar. För den 
serietidningsintresserade finns 91:an 
Karlsson avbildad som staty utanför 
Garnisons- och luftvärnsmuseet. Pappa till 
denna figur var serietecknaren Rudolf 
Petersson. Efter middagen kanske du 
avslutar kvällen med en tur upp på 
Galgberget, idag är detta en utsiktsplats men 
för länge sedan ägde avrättningar rum på 
denna plats. 
 

 
Norreport med 91:an, foto Destination 
Halmstad 
 
Dag 2 – Halmstad – Möllegård, transfer 
till Steninge  
Efter en livsgivande frukost styr du kosan 
mot Halmstad slott där du hittar startplatsen 
för Prins Bertils välkända stig vid Nissan. Du 
följer Nissan mot dess utlopp och lämnar 
snart staden bakom dig. Leden är lätt att 
följa med hjälp av de blå stolparna som visar 
vägen. Din vandring följer till största delen 
havet och passerar många välkända och 
historiska platser med flera bra 
informationstavlor.  
 

 
 
Bland annat passerar du härliga badstränder, 
små hamnar, Kungastenen och en 
Rhododendronpark. Längre fram domineras 
av klippor och du får en oförglömlig vy över 
Tylön med sin fyr innan du når välkända 
Tylösand. Du passerar det välkända 
badvaktstornet och får en fin utsikt över den 
välkända badstranden. Leden tar dig vidare 
längs en mindre väg en bit ovanför 
badstranden, vid sidan av hotell Tylösand. 
Du kommer till en liten skog med höga 
sanddyner mellan stigen och havet. Denna 
ljuvliga skog är full av fågelliv och liten 
porlande bäck som du följer. Leden tar dig 
förbi Tylöbäck och Halmstad golfklubbs 
välskötta banor. Du fortsätter genom den 
härliga blandskogen till slutmålet Möllegård. 
Här i Möllegård finns möjlighet att ta något 
att dricka eller äta en glass från Riccardos 
välkända glassfabrik i väntan på bilen som 
hämtar dig för transfer till Steninge 
Kuststation. Efter ett varmt mottagande och 
incheckning väntar en härlig middag.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 145 m, 
sänkning: 133 m. 
Medel vandring (grad 3) - 18 km 
 

 
Steninge kuststation 
 

Dag 3 – Steninge rundan   
Kanske inleder du morgonen med ett 
uppfriskande morgondopp innan du i lugn 
och ro njuter av en härlig frukost. Värdinnan 
förser dig med ett lunchpaket och så ger du 
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dig iväg på dagens vandring. Du går längs 
lugna fina gator, genom ett vackert 
villaområde. Det går uppför och du passerar 
bland annat Alf Hambes hus. Denna del 
saknar till större del ledmarkeringar, men 
med ledbeskrivningen och en GPX fil 
nerladdad i din telefon har du inte några 
problem att hitta vägen. När du passerat 
genom villaområdet kommer du in i en 
mäktig ekskog med flera fina möjligheter att 
fika eller äta ditt lunchpaket. Här på Skipåsen 
har du en fantastisk utsikt över havet med 
Fågelholmen, Falkenberg, Marsten och 
Morup tånge.  
 

 
Utsikt från Skipåsen 
 
Området du vandrar genom är avsatt för att 
bevara och utveckla ett stycke skogsmark 
med höga naturvärden för framtiden. Längre 
fram kommer du in i Skipås naturreservat 
där du följer du en markerad led genom 
ekskogen. Stigen tar dig ner till en mindre 
skogsväg som du följer över öppna 
vidsträckta jordbruksmarker fram till havet. 
Du följer kusten söderut och bjuds på flera 
fina möjligheter till stopp med utsikt över 
hav och fågelkoloni. Vandringen längs havet 
går längs en bitvis osynlig stig genom 
klapperstensfält, men du följer havet så du 
kan inte komma fel. Vandringen avslutas 
med att du når Steninge havsbad och strax 
därefter ditt boende. Varför inte avsluta 
dagen med ett bastubad innan middagen? 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 162 m, 
sänkning: 156 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 9 km  
 
 

Dag 4 – Transfer Steninge – Rydöbruk 
och vandring till Knallhult   
Efter en tidig frukost packar du väskan för 
vidare färd till inlandet och Rydöbruk. Resan 
tar cirka 45 minuter och du blir du avsläppt 
vid Lahults gamla kvarn och damm. Härifrån 
startar du din vandring längs Hallandsleden. 
Leden tar dig uppför längs en stillsam 
landsväg. Du passerar några gårdar och 
lämnar landsvägen för att följa en byväg 
som så småningom övergår till skogsväg. 
Kontrasten mallandet vilda storslagna havet 
och detta är stor. Här råder frid och stillhet. 
Leden tar dig genom blandskog som bitvis 
domineras av gran, björk och bok. Det är 
glest mellan gårdarna, men de du passerar är 
såklart röda med vita knutar och välskötta.  
Gårdarna är ofta omgivna av mindre åkrar 
och betesmarker som ibland har nyfikna men 
lite avvaktande får.  
 

 
 
Sedan dyker det upp små sjöar och porlande 
bäckar med jämna mellanrum. Här finns 
goda möjligheter att stanna för rast och vila. 
Leden följer omväxlande stigar, skogsvägar 
och mindre vägar. Du passerar Mjälahult och 
når Ynnabo. Här lämnar du leden och följer 
vägen genom Saxbol till sjön Stora Frillen. 
Härifrån följer du en skogsväg fram till 
Knallhult och ditt boende för natten. 
Boendet är en gammal gård som med stor 
omsorg byggts om till ett fint pensionat mitt 
i den halländska skogen. Efter middagen har 
du har möjlighet att njuta av tystanden 
innan du somnar gott. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 284 m, 
sänkning: 231 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km  
 
 
 
 
 
 



Prins Bertils stig, Steninge & Hallandsleden, Halmstad - Ulvered,  
6 nätter  Sida 4 av 9 

 

Dag 5 – Knallhult  - Simlångsdalen 
Den här morgonen är det viktigt att du äter 
en rejäl frukost, du har en lång dags 
vandring framför dig. Du följer du samma 
skogsväg tillbaka mot Hallandleden. Du 
vandrar dock inte hela vägen tillbaka till 
Ynnabo utan går via den lilla byn Skarbohult. 
Strax efter Skarbohult lämnar du den lilla 
byvägen och ansluter till Hallandsleden. 
Leden följer en lättvandrad skogsväg som 
bitvis tar dig in genom tät och välvårdad 
gammal granskog. Här är det idag glest 
mellan gårdar men att det en gång i tiden 
varit bebyggt av små torp och stening åkrar 
märks eftersom leden kantas av gamla 
stengärdsgårdar. Skogen ger en känsla av 
vildmark men är lättvandrad. Skogsvägarna 
och stigarna når en lugn landsväg som tar 
dig förbi Lurehus. Lurehus är en liten 
ryggåsstuga med torvtak från 1800-talet där 
Sanna och hennes dotter Selma bodde fram 
till 1960. 
 

 
Lurehus 
 
Leden lämnar landsvägen och följer åter 
omväxlande skogsvägar med stigar och 
byvägar. Leden tar dig genom nya skogar, 
över vattendrag och genom några mindre 
byar. När du närmar dig Bårared öppnar 
landskapet upp sig då du korsar över ängar 
och betesmarker. Efter Bårared går 
vandringen åter genom härliga skogar och 
tar dig över Fylleån. Strax efter det att du 
korsat Fylleån når du Mörkaveka. Här 
ansluter den västra delen av Hallandsleden 
och gör dig sällskap vidare söderut. Din 
vandring fortsätter längs Bolmebanans 
gamla banvall. Bolmebanan var ett 
järnvägsspår som för transporter av bland 
annat skogsprodukter mellan Halmstad och 
Bolmen från 1889 fram till 1966. Vandringen 
är lätt och omgivningarna storslagna. Vid 
sidan av banvallen passerar du fina gårdar 
och lövskog. På din vänstra sida har du 

Gyltigesjön, Töddesjön, Simlången och 
Brearedssjön. Du anländer till Simlångsdalen 
som ligger fint vid Brearedssjön omgiven av 
ljuv bokskog och flera kortare 
vandringsleder. Efter check-in smakar det 
gott med middag på ditt boende innan du 
somnar gott den här kvällen.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 289 m, 
sänkning: 369 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 29 km  
 

 
Fylleån påväg ner mot havet 
 
Dag 6-Simlångsdalen - Ulvered 
När frukosten är avklarad lämnar du 
Simlångsdalen bakom dig. Du följer en 
slingrande stig genom en underbart ljuv 
bokskog längs Brearedssjöns västra strand. 
Stigen och leden tar dig genom en dal fram 
till Skällåsasjön som ligger fint omgiven av 
den fina skogen och några sommarstugor. 
Du befinner dig nu i Danska Fall 
Naturreservat. En skogsväg övergår till stig 
och tar dig fram till Danska fallen. 
Vattenfallet har en fallhöjd på cirka 35 meter 
och är en del av vattendraget Assman. Enligt 
en sägen så fick vattenfallet sitt namn 1676 
då en grupp danska soldater flydde från 
svenska soldater. När danskarna nådde 
hängbron över vattenfallet högg svenskarna 
av fästen till bron och danskarna föll ner i 
vattenfallet. 
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Leden tar dig vidare genom bokskog fram till 
nästa naturreservat som är Gårdshult. Här 
öppnar landskapet upp sig och leden omges 
av ängar och gårdar. Efter Gårdshult tar 
leden dig vidare genom skogs- och 
myrmarker. Strax innan leden når landsväg 
vid Bökhult lämnar du leden och följer en 
skogsväg. När du når en gammal väg vid en 
stengärdsgård lämnar du skogsvägen. Du 
följer den bitvis igenvuxna vägen som snart 
övergår till skogsväg och tar dig fram till byn 
Ulvered. En kort vandring återstår innan du 
når slutmålet Ulvereds Hjorthäng. Här bor du 
nära kronhjortar och dovhjortar. På kvällen 
serveras middag i en fantastisk sal med 
panoramafönster över hjorthägnet. En 
perfekt avslutning på en oförglömlig 
vandring.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 235 m, 
sänkning: 147 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 14 km  
 

 
Puben i Ulvered 
 
Dag 7 – Hemresa 
Efter frukost blir du hämtad på ditt boende 
och körd till Halmstad för vidare färd och nya 
upptäckter av Halland. 
 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 

Antal deltagare 

Från två personer och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,8 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande. 
• Vandringens underlag domineras av 

mindre byvägar, skogsvägar och 
stigar. Bitvis följer du även landsväg, 
men med relativt lugn trafik. 

• Du följer du Prins Bertils stig som är 
väl markerad med blå stolpar. 

• Steningerundan är bitvis omarkerad, 
men med i ledbeskrivningen finner 
du lätt vägen. 

• Hallandsleden är till större del är väl 
markerad med skyltning och orange 
markering. 

• Med ledbeskrivning och GPX filer så 
är det lätt att följa lederna. 

• Total sträcka att vandra är 91 km 
fördelad på 5 vandringsdagar. 

 
Boende 
Du bor på hotell, pensionat och Bed & 
Breakfast. Rummen har sängkläder och 
handduk. 

Halmstad 
I Halmstad bor du på centralt beläget hotell. 
Frukost ingår, men middag och lunchpaket 
ordnar du på egen hand. 

Steninge 
I Steninge bor du på pensionat, dusch och 
toalett utanför rummen. Frukost, middag och 
lunchpaket ingår. 

Knallhult 
I Knallhult bor du på Pensionat, dusch och 
toalett på rummen. Frukost, middag och 
lunchpaket ingår. 

Simlångsdalen 
I Simlångsdalen bor du på hotell, dusch och 
toalett på rummet. Frukost ingår. Middag 
äter du lämpligen på ditt boende och 
lunchpaket ordnar du på egen hand. 
 
Ulvered 
I Ulvered bor du i stuga eller rum. Gemensam 
dusch och toalett på innergården. Frukost 
och middag ingår. 
 

http://www.vandra.se/
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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/Buss 
Halmstad går utmärkt att nå med flyg, tåg 
eller buss.   
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till start- och 
slutplatsen Halmstad är: 

• Halmstad flygplats (4 km) 
• Göteborg Landvetter (157 km) 
• Köpenhamn Kastrup (162 km) 

 
Lokala transporter ut- och hemresa 
Flyger du till/från Halmstad flygplats, så 
finns det lokalbussar med Hallandstrafiken 
som trafikerar centrala Halmstad. 
 
Från/till Göteborgs flygplats tar du flygbuss 
in till Göteborg centrum och vidare med tåg 
till Halmstad.  
 
Från/till Köpenhamn Kastrup kan du resa 
med tåg hela vägen till Halmstad. 
 
Lokala transporter hemresa 
Väljer du att flyga hem ifrån Halmstad 
flygplats tar du lokalbuss till flygplatsen. 
 
Ska du resa hem ifrån Göteborgs flygplats 
Landvetter tar du tåget upp till Göteborg och 
vidare med flygbussen ut till flygplatsen. 
 
Är planen att resa hem ifrån Köpenhamn 
Kastrup tar du tåget hela vägen till Kastrup.  
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
kan du informera oss om vilket tåg eller flyg 
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. 

 

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 Halmstad 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Prins Bertils stig 
Prins Bertils stig invigdes av prinsessan Lilian den 17/5 1998 och den är uppkallad efter Prins 
Bertil som hade ett sommarhus i Tylösand. Leden är 18 km lång och startar vid slottet i Halmstad 
och går längs kusten till Möllegårds naturreservat via bland annat Tylösand. 
 
Steninge rundan 
En nylagd runda som startar vid Steninge havsbad och går upp till Skipåsen med dess 
naturreservat och fina skogar med härlig utsikt över havet. Leden går vidare ner till havet där den 
följer kusten tillbaka till Steninge havsbad. 
 
Hallandsleden 

Hallandsleden invigdes i maj 1984 vid Åkulla friluftsgård, mitt i Halland, öster om Varberg. Längst i 
söder ansluter Hallandsleden till Skåneleden i den lilla byn Koarp och längst i norr ansluter leden 
med Bohusleden i Lindome. Hallandsleden delar sig i två delar norr om Simlångsdalen. Den västra 
delen av leden går via Oskarström och den östra delen via Rydöbruk och Ullared.  De östra och 
västra delarna återförenas vid Åkulla för en gemensam sträckning med Lindome i norr. 
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