Kungsbygget - Aktiva upplevelser på...
https://turistmal.se/turistmal-12061.html

Information
Län: Halland
Kommun: Laholm
Kategorier: Äventyr övrigt
Position: 56.3694,13.1701
Kontaktuppgifter
Tel: 0430-30060
E-post: info@kungsbygget.com
Hemsida: www.kungsbygget.com
Beskrivning
Kungsbygget är sommarens häftigaste upplevelse!
Sommarrodel
Sommarrodel är en fantastisk upplevelse för personer i alla
åldrar.
Med hastighetsreglaget kan du bromsa upp eller öka farten på
kälken och redan efter tre åk är du en proffsig rodelåkare!
Hela 935 meter slingrar sig banan ner genom skog och mark.
Ensam eller två på en rodel, hur som helst kommer du att bli
begeistrad av denna fantastiska fritidsupplevelse.
Barn under 8 år åker i sällskap med någon äldre.
Ziplina
Ziplinan passar både dig som vill ha en fartfylld upplevelse och för
kompisgänget som vill uppleva något annorlunda tillsammans.
Med 75 meters fallhöjd och 600 meter lina, flyger ni nerför
Hallandsås vackra sluttning med utsikt över Halland.
En riktigt häftig aktivitet med mycket adrenalin!
Priser
Sommarrodel
1 åk 60 kr
5 åk 250 kr
20 åk 900 kr
Ziplina
1 åk 150 kr
Med reservation för ändringar. För aktuella priser, se vår
hemsida.
Öppettider
Öppet dagligen hela sommaren samt helger under vår och höst.
För aktuella öppettider, se vår hemsida.
Vägbeskrivning
Kungsbygget ligger på Hallandsåsens nordsluttning 110 km från
Köpenhamn, 70 km från Helsingborg och 50 km från Halmstad.
Kommer ni söderifrån på E4:
Tag avfart 71, kör sen gamla E4:an till Örkelljunga, sväng vänster
ut på väg 24 mot Laholm ca 12 km. Skyltning Kungsbygget finns
utmed väg 24.
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Kommer ni söderifrån på E6:
Tag avfart 39, Östra Karup, kör mot Våxtorp. I cirkulationsplatsen
Våxtorp kör höger mot Hässleholm på väg 24. Efter ca 8 km
finner ni skyltning Kungsbygget utmed väg 24.
Kommer ni norrifrån på E6:
Tag avfart 41 Mellbystrand, kör på väg 24 förbi Laholm, mot och
genom Våxtorp. Utmed väg 24 ca 8 km söder om Våxtorp finner
ni skyltning Kungsbygget.
GPS latitud N 56 22 9, long E 13 10 9
x:6252171, y 13 37 131
Decimal 56.3693, 13.1693
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