
Hallands fantastiska kustväg
https://turistmal.se/turistmal-5128.html

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

turistmal.se

Information
Län: Halland
Kommun: Halmstad
Kategorier: Sevärda platser
Position: 56.6706,12.8568

Kontaktuppgifter
Hemsida:
http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/300/1/

Beskrivning
Källa: http://www.destinationhalmstad.se/website6/1.0.6.0/300/1/

Hallands kustväg mellan Halmstad och Falkenberg slingrar sig
fram genom det karaktäristiska kustlandskapet och bjuder på
avstickare till spännande besöksmål. Därför har den förärats
brunvit vägvisning för "Turistväg".

Låt blomman guida dig till nya upplevelser under en dagsutflykt -
eller följ vägen som ett sinnligare alternativ till E6:an.

Här följer ett axplock av sevärdheter, men håll ögonen öppna så
du inte missar andra guldkorn längs vägen.

1. Halmstad Slott, Slottet med anor från tidigt 1600-tal är en pärla
utmed Nissan.

2. Halmstad Äventyrsland
Temaparker och miniland för lek och upplevelser.

3. Grötvik Småbåtshamn
Delvis belägen i gamla stenbrottet, där stenbrytningen
dominerande vid sekelskiftet.

4. Tylösand
Milslång strand med mäktiga sanddyner och Tylöns naturreservat
utanför. Nedanför S:t Olofs kapell i Tjuvahålan ligger
Rhododendronparken och i Svärjarehålan finns handikappbadet.

5. Möllegårds naturreservat
Vandringsstigar vid Nyrebäcken genom lövskog, sumpmark och
hagar. Italienskt glasskafé med egen tillverkning.

6. Mjellby Konstmuseum
Den surrealistiska Halmstadgruppens museum. Även nationella
och internationella konstutställningar. Café Blå.

7. Heagård
På 1800-talet uppfördes de pampiga gårdsbyggnaderna i huggen
sten. Restaurang Heagårds Skafferi och klädbutik.

8. Haverdalsreservatet
Flygsandsfält som planterats med tall. En promenadslinga leder
genom trolsk tallskog till Lynga sanddyn som reser sig 36 meter
över havet.

9. Särdals kvarn
Uppförd 1890 och är med sina sex våningar en av Nordens
största väderkvarnar. Kafé och gårdsbutik med närproducerade



matvaror.
 
10. Steninge glasbruksruin
Glasbruket uppfördes på 1870-talet och var i drift fram till första
världskriget. Här finns Steninge Restaurang & Café.

11. Steninge naturreservat
Delvis ljungbevuxen strandhed med gläntor, klapperstensfält och
artrik flora.

12. Skipås
"Guds gröna ängar" är ett strövområde med betad hagmark,
bokskog och blåsippor.

13. Svedinos Bil- och Flygmuseum i Ugglarp.
Stor samling veteranbilar och flygplan. Öppet sommartid.

14. Berte Museum
Livet på landet i Slöinge. Det mesta från livet på landsbygden,
med tyngdpunkten från 1870 till nutid.
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