
Upplev Bjärehalvön 
– nordvästra Skånes pärla

Bjärehalvön och Ängelholm bör ingen missa! Här finns storslagen 
natur, långsträckta sandstränder, bokskog, strandängar och möj-
lighet till god mat och trevligt boende. Så ta en tur hit – till nya 
upptäckter och upplevelser!

www.upplevbjare.se
Din guide på Bjärehalvön!



Välkomna till Bjäre
Har ni inte varit på Bjäre tidigare är det hög tid att ta en tur till 
denna vackra del av nordvästra Skåne. Och för er som återkom-
mer år efter år – välkomna tillbaka.

På Bjäre finns det mycket att uppleva och upptäcka. Här blandas 
doften av hav och tång med lukterna från rapsfält och backtimjan.  
Här varierar landskapet mellan bokskog och strandängar, böljande 
kullar och dramatisk klippkust, blommande ängar och grönskande 
åkermark. Och mitt i det vackra landskapet ligger gårdsbutiker, 
gallerier, antikvitetsaffärer, caféer, golfbanor, restauranger och an-
nat att utforska. Det finns med andra ord något för alla!  

Upplevbjare.se – din guide på resan
Upplevbjare.se samlar information om allt som händer på Bjäre-
halvön och i Båstad, Torekov och Ängelholm. Här hittar ni inspira-
tion både inför och under er vistelse. 

I kalendariet Vad händer på Bjäre kan ni följa vad som händer dag 
för dag. Här hittar ni dessutom utflyktstips, vad ni kan göra med 
barnen, fina naturupplevelser, vandringsförslag och trevliga stäl-
len att besöka. Eller information om badplatser när solen skiner, 
saker att hitta på när det regnar och mycket mer.

Boka ert boende och olika aktiviteter  
online på upplevbjare.se
På upplevbjare.se kan ni boka ert boende och olika aktiviteter 
enkelt och smidigt direkt online. För er som spelar golf finns det 
dessutom möjlighet att boka era golftider.



Ekhems gårdsbutik ligger vid kanten av 
Hallandsåsen. Här kan ni köpa gårdens egen-
odlade färskpotatis, lokalodlade grönsaker, bär 
och frukt och ekologiska ägg från granngården. 
Dessutom finns Gullans hemlagade saft, sylt, 
marmelad, geléer och goda bärpajer  och  
mycket, mycket mera. På Ekhems finns det också 
möjlighet att få massage & friskvård samt att hyra 
semesterlägenheter.

Lindegrens (tidigare Bjäre Rödkulla) är en 
gårdsbutik som erbjuder ett förstklassigt nötkött 
från Sinarpsdalen. I butiken finns vår egen chark-
tillverkning, styckning och hängmörning, och 
här hittar ni vårt eget lokalproducerade kött, 
tillbehören, redskapen och recepten.  Lindegrens  
arrangerar även populära matvandringar under 
vår, sommar och höst.

                

På upplevbjare.se 
hittar ni mer  

information om  
respektive ställe. 

Öppettider, karta,  
telefonnummer, väg-

beskrivning osv.

Adress:  Hallavaravägen 188, Båstad (se kartan – mer info om 
Bäckdalen hittar ni på upplevbjare.se)

Adress:  Sinarpsvägen 164, Båstad (se kartan – mer info om 
Lindegrens hittar ni på upplevbjare.se)

Adress:  Hålevägen 45, Förslöv (se kartan – mer info om 
Ekhems hittar ni på upplevbjare.se)

Bäckdalens Handelsträdgård I de 
charmiga växthusen hittar ni ekologiskt odlade 
örtkryddor, olika tomatsorter, paprika, aubergine 
och ätbara blommor. Här finns också  ”Baksidan”, 
en lummig trädgård att njuta av, med ett rikt 
urval av växter och plantor till försäljning.  Avsluta 
besöket med kaffe och hembakat i det charmiga 
caféet i det gamla orangeriet, en lokal med härlig 
atmosfär.
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Bland nypotatis, basilika och glada kossor!



Vad händer  
på Bjäre 2013?

MAJ
9–12 maj  Antikturen 
11 maj  Primörgille

JUNI
1 juni  Pärans dag 
6–16 juni  Restaurangvecka  
7–9 juni  Trädgårdsrundan 
24–29 juni  Båstad Kammarmusikfestival 
29 juni   Båstad Marathon  
 

JULI
6–21 juli Swedish Open 
19–20 juli Ängelholm Flower & Garden Show
24–28 juli Brassevecka 
26–28 juli Hantverksmässa

AUGUSTI
8–11 augusti  Lilla filmfestivalen 
8–11 augusti SM i Drake
16–17 augusti Gladjazzfestival
18 augusti  Bjäre runt

 
Information om annat som händer på Bjäre 

våren och sommaren 2013 hittar ni i   
kalendariet på upplevbjare.se

  



Skynda och fynda 
Loppisbutiker och antikivitetsaffärer finns 
det gott om på Bjäre, av olika slag och med olika sorters 
utbud. Från idrottsföreningarnas loppisbutiker med allt 
från gamla serietidningar, möbler, porslin och köksprylar, 
till de mer exklusiva antikivitetsaffärerna med designade 
möbler, konstglas, smycken och andra unika föremål.

Det finns också gott om ateljéer, keramiker, gallerier och 
verkstäder där lokala konstnärer och hantverkare ställer 
ut målningar, keramik, glas konsthantverk och skultpturer.

Antikkulan är en mysig och välsorterad butik 
som ligger vackert belägen mellan  fälten. Här hittar 
ni utvalda saker från 1600-talet till modern design – 
för samlaren, nostalgikern, inredaren eller för er som 
bara söker det där speciella föremålet. Antikkulan 
har ett brett sortiment, men har för den skull ändå 
saker av hög kvalitet. Välkomna till 300 kvm inred-
ningsnostalgi!

 

Lera & Lavendel är keramiker Kerstin Vidarssons 
butik och verkstad.  Här kan ni köpa keramik i sten-
gods – bruksföremål som ofta har en nostalgisk  
underton. Kerstin säljer också egentillverkad natur-
tvål av vegetabiliska fetter och oljor, med doft 
av äkta eteriska oljor, samt salvor, massagekakor, 
badsmältare m.m. Ta gärna en tur i den lummiga 
trädgården när ni är här.  

Varför inte göra två stopp när ni 
ändå är ute och kör.  Här tipsar vi 
om några kombinationer som ger 
trevliga upplevelser.

Bäckdalens Handelsträdgård + 
Hovs Hallar = storslagen natur 
och dramatisk klippkust möter 
växthus och charmig cafémiljö.

Lindegrens + Sinarpsdalen = 
vacker vandring bland kullar och 
åkerlyckor möter glada kossor och 
gårdsbutik med kött från egen 
gård.

Ekhems Gårdsbutik + Hålehall = 
bokskog och milsvid utsikt möter 
gårdsbutik med egen potatis, 
hemgjord saft och ägg från 
granngården.

Antikkulan + Ängelholm = 
besök i staden möter antikviteter 
med allt från 50-talsnostalgi till 
flera hundra år gamla möbler och 
föremål.

Lera & Lavendel + Prästängen = 
keramik med nostalgisk underton 
möter skog med mattor av vitsip-
por under vårsäsongen.

Adress:  Östra Storgatan 37, Munka Ljungby (se kartan – mer 
info om Lera & Lavendel hittar ni på upplevbjare.se)

Adress:   Valhallsbyaväg 118, Båstad (se kartan – mer info om 
Antikkulan hittar ni på upplevbjare.se)
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Ett + ett = tre



Hallands Väderö och Hovs Hallar – något utöver det vanliga 

Hovs Hallar
Längst ut på Bjärehalvöns nordvästra del övergår det kuperande jord-
brukslandskapet i Hovs Hallar och dess dramatiska kustremsa.  Vandra  

längs havet och utforska grottorna och stenformationerna eller njut av ut-
sikten över havet från någon slänt. Här kan ni också bada från klipporna.

Längs strandängar och genom åkerlyckor

Hallands Väderö 
Hallands Väderö är en ö med en mycket varierande natur. Här kan ni 
njuta i solskenet på både sandstränder och klippor och bada i härligt 

och friskt vatten. Eller så kan ni utforska den variationsrika naturen, säl-
reservatet, promenadstigarna som tar er runt ön, det lilla muséet eller fyren. 
Båtar till Hallands Väderö avvgår från Torekov.

LÄS MER OM ANDRA VANDRINGAR OCH  
NATUROMRÅDEN PÅ UPPLEVBJARE.SE

Sinarpsdalen. En 3,5 km lång naturskön vandring tar er över 
grönskande kullar, genom åkerlyckor och gamla äppelodlingar, över 

mossklädda stengärsgårdar och längs porlande bäckar.

Gröthögarna. Njut av denna vackra kuststräcka mellan Torekov och 
Hovs Hallar. Här finns flera stigar som leder längs strandängarna med sina 

vindpinade enar och klapperstensfält.  

        Hålehall. Strövområde som ligger på Hallandsåsens sydsida inbäddad 
i en lummig och tät bokskog med fantastisk utsikt över Skälderviken. Här 

finns vandringar av olika längd och Skåneleden passerar förbi.

       Trollehallar. Område där ni kan göra  en spännande vandring i vacker 
bokskog. Här finns en avsats där det sägs att snapphanarna höll till.  
Ravinens klippväggar är upp till 30 meter höga.
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Barnens bästa Bjäre

Ska man bada på Bjärehalvön får man räkna med att få sand mellan tårna. Från Ängelholm i söder 
längs hela Bjärehalvöns kust till Båstad i norr, avlöser badstränderna varandra, och det är i första 
hand fina, långsträckta sandstränder med långgrunt vatten som radar upp sig. Fina badplatser 
hittar ni bl.a. i Råbocka och Skälderviken i Ängelholm, Malen och Skansenbadet i Båstad och på 
Hallands Väderö. 

Tips på fler sandstränder, klippbad, insjöbad och friluftsblad finns på upplevbjare.se

Salta bad och sand mellan tårna

Bygga sandslott, klättra i träd, utforska 
grottor, spana efter säl, plocka jordgubbar, meta 
krabbor eller paddla kanot. På Bjärehalvön finns det 
mycket att göra för barnen, stora som små – en mix 
av upptäckter och upplevelser, både i den vackra och 
spännande naturen, men också i form av platser och 
evenemang som specifikt vänder sig till barnen. 

På upplevbjare.se finns det en hel sida med olika 
tips på vad ni kan göra med barnen.



På Bjäre kan ni bo med kossorna runt knuten, med havet framför näsan eller mitt i  
potatis- och sädesfälten. Boka ert boende online på upplevbjare.se – välj mellan  
hotell, pensionat, stugor, vandrarhem, B&B m.m. i varierande prisklass och med ett 
läge som passar just er. 

    Var sover ni bäst? 
BOKA DITT BOENDE ONLINE  

PÅ UPPLEVBJARE.SE

Adress:  Landshövdingevägen 2, Ängelholm (se kartan  mer 
info om Ängelholms vandrarhem hittar ni på upplevbjare.se)

Ängelholms vandrarhem i centrum 
ligger centralt i Ängelholm i en helrenoverad villa 
med mysig hemmiljö. Lugnt och trivsamt läge med 
utsikt över Rönneå. Vandrarhemmet har åtta ljusa 
vackra och personligt inredda rum, samt en lägen-
het. Här är det nära till hav och natur samt allmänna 
kommunikationsmedel. Öppet året runt, fri parke-
ring på tomten och trådlöst internet i hela huset.
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Rönneboda B&B ligger lugnt ute på landet 
endast 4 km från Ängelholms centrum och strand. Här 
finns rum med dubbelsäng och enkelbädd, friliggande 
toalett och dusch. Frukost ingår i priset. Man kan också 
få kvällsfika efter beställning. På Rönneboda finns 
också ett gårdscafé och katthotell samt möjlighet att 
ställa upp sin husbil.

13 Adress:  Rönnebodavägen 200, Ängelholm (se kartan – 
Rönneboda B&B går att boka direkt online på upplavbjare.se)

Killebacken21 är ett B&B som ligger mitt 
i gamla Båstad några kvarter från havet och nära 
stranden, tennis och nöjen. Rummen ligger runt 
en hall med tillgång till separat dusch och wc. 
Till varje rum finns sänglinne, handdukar samt 
tvättställ med kallt och varmt vatten. Det finns 
också rum med egen dusch/wc och med egen 
ingång. 

Adress:  Killebacken 21, Båstad (se kartan – Killebacken 21 går 
att boka direkt online på upplavbjare.se)
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Böskestorp stugor

Ekhems Gård

Hallandsåsens  
  vandrarhem/B&B

Hjorten Pensionat och 

  Restaurang

Hotell & Restaurang 

  Hovs Hallar

Hotell Erikslund

Hotell Lilton

Hotell Skansen

Några av de hotell, pensionat,  
B&B m.m. som ni kan boka online  
på upplevbjare.se

Killebacken 21 

Klitterhus Havsbadshotell

Kvinnaböske krog & hotell

Malens strandpensionat

Margeretetorp Gästgivaregård

Ramsjögårdens Hotell

STF:s vandrarhem Magnarp

Torekov Hotell

Valhall Park & Konferens

Vallåsens Värdshus

Åkargårdens Lodge



Hitta på Bjärehalvön 

Vill du också vara 
med på 

upplevbjare.se?
Kontakta oss då på  

info@upplevbjare.se så  
berättar vi mer.

Publicerad av Upplev Bjäre HB 
Red. Åsa Hernborg Axelson 

Copyright Upplev Bjäre 2013. Alla texter,  
foto och kartor är skyddade enligt  

upphovslagen och får ej kopieras eller  
reproduceras utan tillstånd.
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1. Bäckdalens handelsträdgård

2. Lindegrens

3. Ekhems Gårdsbutik

4. Lera & lavendel

5. Antikkulan

6. Sinarpsdalen

7. Gröthögarna

8. Hålehall

9. Trollehallar

10. Hallands Väderö 

11. Hovs Hallar

12. Killebacken 21

13. Ängelholms vandrarhem i centrum

14. Rönneboda B&B

Upplev Bjäre 
Upplevbjare.se vill lyfta Bjäre-

halvön som turistmål. Därför har 
vi valt att inkludera Ängelholm 

med Bjäre för att på så sätt vidga 
möjligheterna till upplevelser  

och upptäckter för alla som  
semestrar här. 

Har du tips om saker vi missat  
på upplevbjare.se - mejla då till 

info@upplevbjare.se!


