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Vandra i Sverige 

 
 

Prins Bertils stig, 2 nätter 
Halmstad – Möllegård, 1 vandringsdag 

 
 
Halmstad präglas av läget vid havet och Nissan, men Halmstad är mycket mer. Här 
finns mysiga gränder, museer, finfina restauranger, klippor, sandstränder, lövskogar 
med porlande bäckar och Prins Bertils stig. Vill du komma bort ett par dagar från det 
vardagliga, njuta av en lättvandrad led och uppleva ett charmant småstadsliv är 
detta ett förträffligt vandringspaket. Du bor två nätter i Halmstad och vandrar Prins 
Bertils stig. Din vandring startar vid slottet i Halmstad där du följer den välmarkerade 
stigen längs den välkända kusten via Tylösand till Möllegård. Efter din vandring kör vi 
dig tillbaka till ditt boende i Halmstad. 
 
Höjdpunkter 

• Halmstad med Galgberget och den mysiga stadskärnan 
• Rhododendronparken 
• Obruten horisont och en fantastisk känsla av rymd vid Tylön  
• Gyllene stränder vid Tylösand 
• Tylöbäckens dalgång och Nyrebäcken 
• Välsmakande glass vid Möllegård 
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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. 
 

 
Vallgatan i Halmstad, foto Destination 
Halmstad 
 
Dag 2 – Halmstad – Möllegård, transfer 
till Halmstad  
Efter en livsgivande frukost styr du kosan 
mot Halmstad slott där du hittar startplatsen 
för Prins Bertils välkända stig vid Nissan.  
 

 
Startplatsen vid Halmstad slott och 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.  
 

 
Havet är vid din sida 
 
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. 
Längre fram når du Tylöbäcks dalgång en 
ljuv skog är full av fågelliv och liten porlande 
bäck som du följer.  
 

 
Tylöbäcks dalgång 
 
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 tillbaka till 
ditt boende i Halmstad. Efter uppfriskande 
dusch har du åter möjlighet att utforska 
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mera av småstadslivet och hitta en trevlig 
restaurang för välsmakande middag.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 145 m, 
sänkning: 133 m. 
Medel vandring (grad 3) - 18 km 
 

Dag 3 – Hemresa 
Efter frukost så kanske du har möjlighet att 
upptäcka lite mera av Halmstad innan det är 
dags för hemresa med nytt livsgivande 
energi.  
 

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

Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 3,0 / 5 
• Vandringen är medel. 
• Vandringens underlag domineras av 

gång- och cykelbanor och stigar. 
• Prins Bertils stig är väl markerad med 

blå stolpar. 
• Total sträcka att vandra är 18 km 

fördelad på 1 vandringsdag. 

Boende 
Du bor på hotell med dusch och toalett på 
rummet. Rummen har sängkläder och 
handduk. 

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

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. 
 
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.  
 

 
 

http://www.vandra.se/


Prins Bertils stig, Halmstad  
2 nätter  Sida 4 av 6 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Klimat Halmstad 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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