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Nyheter Restaurangtips
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Lär dig 
njuta av  
vinterbad

Asiatiska  
restaurangpärlor

Tittar du längtande på de som vinterbadar, 
men inte riktigt vågat ta steget själv? Har du 
doppat dig några gånger, men vill ha lite tips 
på vägen? Upptäck vinterbad i Halmstad 
med Multifit. Tillsammans med en 
instruktör lär du dig, steg för steg, vad som 
krävs för att på riktigt njuta av ett vinterbad. 
Under tre timmar går ni igenom ett antal 
moment som gör dig trygg i vinterbadandet 
och dessutom lär dig njuta av varje steg.  
Läs mer på multifit.se/vinterbad. 

Det händer grejer på The PhotoGallery! 
Den redan magiskt vackra utställnings
lokalen utökas, den 27 november, med  
butik och café. Tänk dig en helt perfekt 
blandning av fotokonst, möbler, skulpturer, 
porslin och mycket mer. Helt handplockat 
och noga utvalt. Samtidigt öppnar vinterns 
utställning ”BIRDS” av Tim Flach som 
porträtterar djur på ett helt unikt sätt. Ta en 
kaffe och njut av hans otroliga tolkningar  
i Slottsmöllans kanske finaste lokal. 

För den shoppingsugna finns det en del nya 
butiker att upptäcka. På Köpmans gatan 10 
har till exempel Lykkemaja nyligen slagit 
upp dörrarna med ett mysigt sortiment av 
barnkläder och diverse annat till de minsta 

Julen står inför dörren och med den kommer 
också en härlig julstämning med dekorationer 
och ljus på gator och torg. Ta del av julen du 
också. Upplev stämningsfull musik, mysigt 
pyssel, välsmakande julmat och shopping  

i familjen. Gillar du att fynda second hand 
ska du spana in PMU och Pingstkyrkans 
nya second handbutik på Stenalyckan. Är 
du en tekniknörd så har NetOnNet öppnat 
upp sin nya lagershop på Ryttarevägen.

för såväl stor som liten. Under namnet  
Jul i Halmstad har vi samlat hela det juliga 
utbudet som finns tillgängligt under  
perioden november till januari.  
Läs mer på destinationhalmstad.se/jul.

Nya butiker att utforska 

The PhotoGallery 
får tillökning

Ansvarig utgivare 
Destination Halmstad AB

Produktion Consid AB

Tryck Tryckservice AB

Foto Om inget annat anges,  
Destination Halmstad AB

Text Destination Halmstad AB

Omslag Patrik Leonardsson

Kontakt 
Halmstad Tourist Center

Fredsgatan 5, 302 46 Halmstad

035-12 02 00

info@tourist.halmstad.se

Gilla och följ oss på
facebook.com/destinationhalmstad

Instagram
@destinationhalmstad 

Mer info hittar du på 
destinationhalmstad.se

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
Dim sum-body say Asian food? Here are some of our most loved 

Asian-style restaurants in Halmstad. Enjoy a well-made pokébowl, 
sushi to die for or an Asian-fusion style omakase menu. Irasshaimase!

Är du sugen på att äta något  
riktigt gott från det asiatiska köket? 
Här kommer tre goda tips! 

Asian Bank Office
På Asian Bank Office kan du räkna med ett 
Asian fusionkoncept som ligger helt rätt i 
tiden. De tilltalande sharingrätterna är en 
fröjd för såväl öga som gom. Och visst smakar 
maten bättre när du får uppleva den med 
någon? Här grundas filosofin i att arbeta med 
så bra lokalproducerade råvaror som möjligt 
i samklang med de bästa asiatiska smakerna. 
Ett tips är att testa den japanska traditionen 
omakase som låter kocken bestämma. Omakase 
betyder helt enkelt ”I will leave it to you!”. 
Missa inte heller restaurangens spännande  
och välarbetade drinkmeny med typiska  
smaker av Asien och svensk skog.

Fler tips på  
webben!

Ta del av fler asiatiska tips på   
destinationhalmstad.se/magasin.

Jul jul stralande jul

Restaurang Takenaka
Detta lilla japanska ställe drivs av makarna 
Yasuo och Kajsa Takenaka. Yasuo är från 
södra Japan och har tidigare arbetat på flera 
stora japanska restauranger i Stockholm. 
Kajsa är från Halmstad men har bott både 
i Japan en längre tid och i Stockholm där 
hon arbetade på en japansk resebyrå. Det 
var också i Stockholm som paret träffades, 
förälskelse uppstod och de flyttade till 
Kajsas hemstad. Restaurang Takenaka  
öppnade 2004 och fokuserar på enkla, 
rena och traditionella japanska smaker 
med en meny som bjuder på bland annat 
nigiri, maki, tmaki och, på onsdagar, 
ramen.  Visst kan det hända att de även 
blandar in lite svenska smaker och råvaror, 
helst lokala, som vanligtvis inte används  
i det japanska köket. 

Umai City
Umais resa började redan för elva år sedan 
med en liten sushirestaurang i Söndrum. 
Mycket har hänt sedan dess och idag finns 
det två restauranger, sedan Umai City slog 
upp portarna hösten 2018. Här serveras 
högkvalitativa rätter i form av asiatisk tapas, 
sushi, varmrätter och spännande pokébowls. 
Dessutom finns här olika japanska ölsorter 
såväl som ett välgenomtänkt sortiment av 
vin, bubbel och drinkar.
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När vintern kommer till Halmstad 
är vi redo. Här finns flera härliga 
utomhusaktiviteter att prova på, 
med eller utan snötäcke på  
marken. För visst är det något visst 
med att vara ute på vintern, luften 
är frisk och krispig och solens 
strålar värmer extra gott. Vintern 
väcker dessutom leklusten och  
barnasinnet i gammal som ung. 
Så ta med dig familjen ut och låt 
fantasin sätta gränserna.

Snötäckta spår 
Skidåkning hör, för många, vintern till. På 
Halmstad Skidarena finns skidspår som passar 
såväl Vasalöparen som nybörjaren. Längden  
på spåret styrs av väder och framför allt kyla. 
Ambitionen är att få till ett spår som är 1,5 till 
2 kilometer långt. Spåret är lättåkt utan några 
större backar, men det kan bli ett bra tränings
pass ändå. Ett annat tips är Långhulta myren  
där Simlångsdalens IF:s ideella krafter drar 
skidspår när snön fallit över det vackra  

landskapet. Är snötillgången riklig så är det 
sannolikt att alla tre sträckorna är spårade:  
2,5 km, 5 km och 10 km. 

Vill du i stället åka utför? I Oskarström ligger 
den omtyckta familjebacken Vrenningebacken. 
Liften är placerad så att barn och nybörjare 
kan gå av var som helst och sedan lugnt glida 
ner efter sin kapacitet. Längst upp på toppen 
finns också en grillplats och alldeles intill 
ligger isbanan Strömvallen. Håll dig upp
daterad om öppettider och aktuell spårstatus 
på respektive webbplats. 

Susa ner för backen
Så fort den första snön fallit åker overallerna 
på och backarna fylls med exalterade barn och 
vuxna. I Söndrum ligger Jutarumsbacken, eller 
”Icabacken” som den kallas i folkmun. Backen 
är en naturlig samlingspunkt vintriga dagar och 
en klassiker för alla som är sugna på att åka  
pulka, ett underbart pirr i magen får du på  
köpet. Ett annat tips är Rotorps Naturpark. 
Här finns ett litet våtmarkssystem, stigar,  

planteringar och öppna gräsytor. Och så klart 
kullen som används vid pulkaåkning. Vid  
Linehed hittar du Moddan, ett strövområde 
som skiftar mellan halvöppet och kuperat.  
Kullen som finns här är perfekt för pulka
åkning. Oavsett vilken backe du tar sikte 
på, glöm inte att packa en termos med varm 
choklad att avnjuta mellan åken!

Glid fram på skridskor
Snöra på dig skridskorna och ge dig ut på 
en av de roligaste utomhusaktiviteterna som 
vintern har att erbjuda. Intill Vrenningebacken 
i Oskarström ligger Isbanan Strömvallen, en 
konstfrusen isbana som vanligtvis håller öppet 
från december till februari. Är vädret inte på 
din sida? Då finns möjligheten att i stället åka 
inomhus på Halmstad Arena. Här finns en 
stor isbana samt en mindre is med stora mål 
som möjliggör spel med puck och klubba. Det 
är gratis att åka skridskor, både på Halmstad 
Arena och Strömvallen, om du kommer under 
”allmänhetens åkning”. Kalla vintrar är det inte 
ovanligt att mindre sjöar fryser. Några tips att 

Fler tips på  
webben!

Får du inte nog av vintern? 
Fler vinteraktiviteter hittar du på 

destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
Do you want to build a snowman? Or maybe you just have some good ideas 

on what to do this winter? Put on your ice skates, skis or take out your sledge 
for a ride – here are some ideas and inspiration on what to do!
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hålla koll på är Fågelsjön, Rotorps Naturpark, 
Kroksjön och Toftasjön. Ibland händer det till 
och med att isen vid Halmstad Wakepark fryser 
så pass att det går att åka skridskor i stenbrottet, 
det är en upplevelse! Behöver du låna skridskor, 
kontakta Fritidsbanken som kostnadsfritt lånar 
ut sportprylar. Så passa på. Att åka skridskor 
är det perfekta sättet att skapa en härlig vinter
känsla, oavsett om du åker inne eller ute. Och 
oroa dig inte om du har lite erfarenheter, alla 
kan åka med lite träning!

Prova på pimpelfiske
Njut av vacker vinternatur samtidigt som du 
fiskar. Är det en riktigt kall dag kan bland  
annat Torvsjön vara täckt av is, vilket öppnar 
upp möjligheten för pimpelfiske. Se bara till att 
isläget är lämpligt innan du ger dig ut på isen. 
Får du napp, finns det grillplatser alldeles  
i närheten – perfekt om du vill tillaga din lunch 

direkt. Torvsjön ligger naturskönt beläget  
i Skedala skog, ett populärt friluftsområde  
med vandringsstigar av olika svårighetsgrad. 

Duka upp för vinterpicknick
Oavsett om det är minus eller plusgrader,  
snö eller barmark, mulet eller strålande sol  
är det alltid en bra idé att packa korgen, åka 
ut i naturen och duka upp en mysig vinter
picknick tillsammans. Ett tips är att tända 
en eld för att tillaga mat, värma choklad och 
grilla marshmallow, det skapar såväl en 
mysfaktor som det värmer gott de lite kyligare 
vinterdagarna. I Halmstad finns det flera 
trevliga picknickplatser, både med och utan 
grillplatser. Ta dig upp på Skallen, Virsehatt 
eller Spritkullen för magisk utsikt. Eller ta 
sikte på Prins Bertils stig, Simlångsdalen eller 
Biskopstorp för härliga naturupplevelser med 
fina, iordningställda grillplatser. 

Svinga klubban
Visste du att du kan golfa i Halmstad året om? 
Till och med utomhus. Flera av golfklubbarna 
håller nämligen öppet för spel på någon slinga 
även under vintermånaderna. Såklart mot 
vintergreener, från provisoriska tees och under 
de rätta väderförhållandena. Du håller dig bäst 
uppdaterad via respektive golfklubbs webbplats. 

Skulle det bli en väldigt kall och snöig vinter 
finns det i stället möjlighet att spela på  
Halmstad Golfarena, vars inomhushall är  
öppen året om. Och ett litet extra tips, när 
det är riktigt kallt kan dammarna på banorna 
frysa, vilket möjliggör för skridskoåkning. 
Liksom pulka när banornas backar är täckta  
av snö. Vid snö är det dessutom flera av  
klubbarna som erbjuder skidspår, både  
pistade och opistade. 

Äntligen  
vinter

Skridskoåkning vid Halmstad Wakepark.

Vy över Virsehatt.

Harliga vintertider
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Välj lokalproducerat i glaset  
och skapa en helt ny 
måltidsupplevelse. Att det 
i Halmstad finns många 
passionerade ölbryggare är 
ingen nyhet, inte heller att här 
finns flera mikrobryggerier vars 
hantverk finns representerade 
på såväl lokala systembolag 
som barer och restauranger. 

Men Halmstad är mycket mer än öl, här 
produceras ekologiskt hantverkskaffe 
x 2, te, frukt dryck, must, saft, glögg och 
numera även vin. Följ med och upptäck 
en smak av Halmstad, i glaset!

Välsmakande öl 
I Halmstad finns det flera lokala bryggerier, 
från småskaliga hantverksproducenter till 
storskaligt välkända Krönleins. Halmstad 
Brygghus är kanske det mest välkända av våra 
mikrobryggerier. Bryggeriet grundades 2013 
av Daniel Eriksson och Andreas Forsberg och 
finns i Slottsmöllans historiska lokaler. Här 
bryggs flera olika ölsorter, från pilsner till 
stout. I en bryggerilokal vid Flygstaden produ
cerar mikrobryggeriet Strandlida Bryggeri sin 
öl. Grundarna Gunnar Kamstedt och Jonas 
Nidle har ett stort intresse för välsmakande 
kvalitetsöl och brygger mest olika typer av  
ale, men även andra ölstilar förekommer i  
sortimentet. På Wapnö Gård jobbar de sten
hårt med hållbarhet. Gårdsbryggeriet ingår  
i gårdens eget ekologiska kretslopp med stort 
fokus på maltens kvalitet och unika smakupp
levelser. Ölet bryggs på spannmål från gården 
och eget källvatten. 

Du kan prova dig runt bland Halmstads 
smaker på egen hand då alla ovannämnda 
finns representerade på lokala systembolag. 
Eller boka en ölprovning med ölkännare och 
bryggmästare. Både Halmstad Brygghus och 
Wapnö Gårdsbryggeri erbjuder ölprovningar 
kontinuerligt under året. Strandlida Bryggeri 
välkomnar dig med jämna mellanrum till  
bryggerititt och provsmaksbar. 

Kaffe och te
Gillar du att njuta av en kopp riktigt gott hant
verkskaffe? Då ska du besöka det lilla rosteriet 
I´m Coffee, vars ljuvliga doft sprider sig över 
hela Slottsmöllan. Rosteriet drivs av Alpha 
Ousmane Sow som har stor erfarenhet av kaffe 
i alla dess former. Kaffebönorna hämtar han 
bland annat från den egna plantagen i Guinea, 
där han övervakar skörden varje år. Därefter 
skeppas bönorna till Halmstad där han rostar 
dem till perfektion för att kunna erbjuda sitt 
eget välsmakande specialkaffe. Handla med  
dig hela eller färdigmalda bönor, slå dig ner  
i kaffebaren eller boka in dig på en kaffe
provning för att själv uppleva skillnaderna.  
Utöver hantverkskaffe tillverkas här även  
fräscha teer, döpta efter Alphas fru Ida. 

I det lilla samhället Slöinge ligger ett annat litet 
rosteri, Slöinge Kafferosteri, som producerar 
underbart specialkaffe. Här kan du njuta av en 
kopp med gott samvete. Allt kaffe är nämligen 
ekologiskt odlat och upphandlat med så få 
mellanhänder som möjligt. Dessutom rostas  
allt kaffe varsamt för hand i små batcher.  
I butiken kan du, förutom kaffe, även handla 
egen producerade teer och müsli. 

Söta drycker
Hallands Fruktindustri, Hafi, är ett familje
företag som funnits i Brännarp, på den 
halländska landsbygden, i 80 år. Nu är det fjärde 

Lokala drycker 

Fler tips på  
webben!

Ännu mer lokalproducerat hittar du på  
destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
Experience the taste of Halmstad in a glass or a cup! We have an abundance of 

local microbreweries that produces beer worth the trip, coffee roasters that will 
make you question you morning coffee and even a vineyard. Cheers!
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generationen som engagerar sig i hela processen 
från plock till lock. När du kliver in i gårds
butiken möts du av Hafis värld av soliga smaker 
och trevliga saker. Förutom delikatesser som 
marmelad och sylt hittar du även flera varianter 
av saft, smoothie, färdiga fruktdrycker, äppel
must, glögg och mousserande drycker med smak 
av bland annat rabarber och fläder. Vi lovar, du 
kommer vilja smaka allt i Hafi Fabriksbutik!

På Wapnö Gård produceras inte bara öl.  
I gårdsbutiken kan du även handla hem  
gårdens egen lemonad, kolaläsk, källvatten, 
must och den omåttligt populära glöggen. 
Vi kan heller inte skriva om Wapnö utan att 
nämna mjölken, den mest välkända produkten 
ur Wapnös gedigna sortiment.  

Lokalproducerat vin
Ja, du läste rätt. Det tillverkas faktiskt vin i 
Halmstad, om än i väldigt liten skala. Sedan 
2016 har bröderna LarsErik och PerOlof 
Nilsson på gården Stora Berg i Getinge haft 
vinrankor. Och i somras serverades de första 
glasen lokalproducerad rosé på gårdens  
nyöppnade pizzeria. Blir du nyfiken? I så fall 
får du ha lite is i magen och invänta kommande 
säsong då Stora Berg återigen öppnar portarna 
till självplock av jordgubbar och andra bär, 
gårdsbutik och romersk pizza på halländsk  
vis tillsammans med vin som odlats, skördats 
och bryggts på gården. 

Lite Halmstad i glaset
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In Halmstad, we like our beaches and we like the sea. No matter what 
time of year it is. If the cold water ain’t for you, we have a fantastic 

indoor water park, saunas, hot tubs and other great options. Jump in! 

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Vi hallänningar gillar att bada. 
Och de kallare årstiderna stoppar 
oss inte. Här badar vi i havet – året 
om, njuter i värmande spabad 
och gör av med energi bland 
vattenrutschkanor och vattenpist. 
Vad föredrar du?

Hälsoboost för kropp och själ
I Halmstad finns en lång tradition av väl
görande hälsobad. Redan på 1900talet hittade 
de första badgästerna hit för att njuta av våra 
långa sandstränder under såväl sommaren 
som vintern. Att vinterbada är något som ökat 
explosionsartat det senaste året, även i Halmstad 
och det har sina förklaringar. Ett kallt bad är bra 
för välmåendet. Det ger bättre blodcirkulation, 
stärker hjärtat och ger dig mer energi. Oavsett 
plats och tid på året kan du njuta av kicken  
efter ett kallt bad och känna den positiva  
effekten det har på kropp och humör. 

I Halmstad finns det gott om badvänliga 
bryggor för dig som är sugen på ett dopp i det 
uppfriskande vattnet. Vill du kliva i havet från 
en brygga eller stege finns Jansa Brygga, en 
drygt 250 meter lång stenpir med spännande 
historia. Spännande historia hittar du även  
i Tjuvahålan, den mysiga viken var en gång 
i tiden hemvist för smugglare. Oavsett, här 
finns både strand, klippor och brygga för den 
som inte kan bestämma sig. 

Vid Halmstads två tillgänglighetsanpassade 
bad, Svärjarehålan och Gröningen på Östra 
stranden, når du vattnet (eller kanske snarare 
land) snabbt och enkelt genom trapporna. 
Även småbåtshamnen i Grötvik och stenpiren 
i Steninge är utmärkta platser att kallbada på. 
Föredrar du i stället att kallbada i en spegel
blank insjö? Prova Brearedssjön, Gyltigesjön 
eller Torvsjön – alla har dessutom grillplats, 
perfekt att värma sig vid efter doppet!

Vill du ta kallbadet till nästa nivå? Boka in en 
flytande bastuupplevelse genom Flyta.nu där 
du, medan du flyter med utsikt över Nissan, 
ser hur veden sprakar och ångan yr mot  
den kalla luften. Kasta dig sedan i det iskalla 
vattnet innan du åter slår dig ner i den  
vedeldade bastun för att återfå värmen. 

Avkopplande spabesök
Vi har inte bara en lång tradition av välgörande 
hälsobad, hallänningar är dessutom dem som 
lever längst i hela Sverige. Kanske har det att 
göra med förmågan att ta vara på livets goda? 
Prova du också! Vintern är den perfekta års
tiden för att unna dig ett avkopplande besök  
på någon av Halmstads spaanläggningar. 

På Hotel Tylösand finns prisbelönta och popu
lära The Spa. Här ligger havet precis utanför 
dörren och panoramavyn över sanddynerna 
suddar ut gränserna mellan inne och ute.  

Upplevelserna överraskar, inspirerar och släpper 
loss mycket kreativ energi. Som första spa  
i Sverige har The Spa under 2021 introducerat  
biohacking, fenomenet där teknik möter 
välmående och beprövad fysiologi. Resultatet 
är välmående processer på djupet med hjälp av 
olika laserbehandlingar och IRbehandling.  
Är du mer för klassiska behandlingar kanske 
du i stället ska testa en halländsk specialitet, 
ansiktsmask med grönkål. 

Mitt i centrum, tre trappor upp från stads
pulsen, hittar du mysiga Spa Halmstad. Här 
kliver du rakt in i en varm och avstressande 
atmosfär där väl valda material blandar sig med 
ljuva dofter och ljudet av stillsam musik och 
vatten. Koppla av i det varma badet, njut av en 
behandling och avsluta i bastun på den lummiga 
takterrassen med utsikt över takåsarna. 

Vid Västra stranden ligger Söderpiren, som 
nästan kan ses som ett mindre kallbadhus. 
Här finns bastu, kallbad (inte bara i havet!), 
relaxrum och såklart en utomhusbadtunna. 
Den magiska havsutsikten får du på köpet!

Äventyrsbad och vattenlek
I januari är det äntligen dags för Halmstads 
härliga äventyrsbad att öppna igen efter en 
omfattande renovering där klinker och kakel 
bytts ut. Halmstad Arena Bad är ett av södra 
Sveriges största äventyrsbad med oändliga 
möjligheter för lek och bus. I äventyrs
bassängen väntar vattenrutschkanor, vatten
pist, vildfors, strömkanal och bubbelzoner 
på att ta emot badsugna gäster. Är du sugen 
på mer äventyr kan du prova svikthopp från 
en meter eller ljushopp från hopptornet tre 
meter upp i luften. Du landar i 30gradigt 
vatten, i en 3,8 meter djup bassäng. För de 
minsta finns en egen barnavdelning med 
mini rutschkana, plaskytor, flytleksaker och 
vattenparaply. Att temat är ”Halmstad” märks 
bland annat på laxfigurerna som sprutar vatten 
och ”Nissan” som flyter ut i det stora bassäng
havet. Behöver du koppla av från allt lek och 
bus tar du en avkopplande stund i bubbel
poolens 37gradiga vatten.
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Fler tips på  
webben!

Mer bad och spa hittar du på   
destinationhalmstad.se/magasin.

Bad i vintertid

Magplask i vinterslask



Baby, it’s cold outside! If the winter winds starts blowing, or when you just want to hang out indoors 
– here are some of our favorite places and tips on where to go. Whether you’re into stand-up 

comedy, want to go shopping or spend your day at a trampoline park – we’ve got you covered! 

May your trails be crooked… and a nice, enjoyable experience. Here 
are some of our favorite walks to take during winter. Enjoy the vast forest, 

beautiful lakes and endless beaches on the trails of Halmstad

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

av en klöv. På vägen ned ser du den mäktiga 
bergsväggen från en helt annan vinkel. Glöm 
inte att hålla ögonen öppna för den sex meter 
breda grottan som öppnar sig.

Gullbranna 4,1 km
I södra delen av Halmstad ligger naturreservatet 
Gullbranna. Det domineras av några av  
Hallands mäktigaste sanddyner klädda med 
strandråg och sandrör. Längs den 4,1 kilometer 
långa leden kan du njuta av vacker trollskog  
med humlelianer klättrandes på gamla  
alstammar och flygsandsfält med krypvide  
och ängsviol. Missa inte att ta en sväng över 
den vackra Gullbrannabron och promenera  
en bit längs den oändliga sandstranden.

Steningeleden 3,1 km
Steningeleden följer Steningekustens natur
reservat från söder till norr och tar dig på en 
upptäcktsfärd i det vackra, karga landskapet. 
Här går du bland strandängar, ljunghedar, 
klapperstensfält, badstränder och kala klippor 
med jättegrytor från istiden. Det sägs att den 
allra finaste solnedgången finns just här, om 
det är sant får du upptäcka själv.

Prins Bertils stig 18 km
Prins Bertils stig kan vara Halmstads vackraste  
vandring. En kustnära stig som slingrar sig 
längs havet från centrala Halmstad till Tylösand  
och vidare mot lummiga Möllegård. Vandringen 
tar dig med på en resa genom vacker natur 
med allt från sandstrand, strandskog, klippor 
och gamla stenbrott till småbåtshamnar och 
fiskevikar. Du passerar ställen med mäktiga 
vyer, mysiga badvikar och hemlighetsfulla  
platser där det berättas om både vikingaslag 
och stenbrytning. Känns 18 kilometer över
mäktigt så finns en busshållplats aldrig långt 
bort, för att ta dig tillbaka till Halmstad city. 

Paddesjöslingan 3,1 km
I Biskopstorps naturreservat hittar du  
starten av Paddesjöslingan vid Kroksjö torpet 
och den stora parkeringen. Slingan går runt 
Kroksjön, förbi Paddesjön och genom bok 
och granskog. Biskopstorp är ett av södra 
Sveriges största skogsreservat och ett av 
landets viktigaste skogsområde med mer  
än 100 hotade arter noterade. 

Torvsjön runt 3,8 km
En av Halmstads mest populära leder går 
runt vackra Torvsjön. Det är lika fint en 
solig vinterdag som en mulen eftermiddag 
när molnen och dimman rullar ner över 
Högåsens skogstäckta höjder. Ta med kol 
och varmkorv för att grilla vid någon av de 
underbara grillplatserna längs leden.

Klövaberget 0,7 km
Klövaberget i Simlångsdalen erbjuder en 
kort men dramatisk promenad. Uppe från 
berget ser du långt, framförallt under vin
tern när löven har fallit. Berget har fått sitt 
namn efter de två klippor, den norra och 
den södra, som tillsammans bildar formen 
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Utomhusaktiviteter i all ära, men 
när vintern bjuder på regn, slask 
och starka vindar kan det vara 
skönt att hitta på saker inne. Här 
kommer fem tips på perfekta syssel-
sättningar i vintertid – oavsett om 
du gillar fartfylld action, konst och 
kultur eller en lugn shoppingrunda.

Utmaningar och problemlösning
På Halmstad Aktivitetscenter kan du aktivera 
dig på fyra olika sätt. Laserdome är ett laserkrig 
i mörker där två lag möter varandra. Prison 
Island består av 28 olika celler där du och ditt 
lag tillsammans ska klura ut hur ni tar er ut.  
I Gladiatorkampen utmanar ni varandra i 
bland annat hinderbana och sumobrottning 
och i Black Pearl Golf spelar du minigolf  
i mörker med hinder som lyser i neonfärger.

Museibesök
Är du konstintresserad bör du ta en tur till 
Mjellby konstmuseum, som ligger vackert ute 
bland åkrarna strax norr om Halmstad.  
Förutom en imponerande samling konstverk  
av Halmstadgruppen visas till och med den  

9 januari en utställning med den brittisk 
argentinska avantgardekonstnären Eileen 
Agar. I centrala Halmstad kan du besöka 
Hallands Konstmuseum, som har fin utsikt 
över Nissan. Museet har en omfattande konst
samling liksom flera tillfälliga utställningar. 
I vinter visas bland annat en utställning med 
Märta MååsFjetterström (till och med 30/1) 
och en foto utställning med Sven Gillsäter  
(till och med 13/3). 

Halmstads Teater
Vill du uppleva magin i en teaterföreställning 
eller skratta loss ordentligt? Kanske vill du  

Fler tips på  
webben!

Upptäck fler vandringsleder på    
destinationhalmstad.se/magasin.

Fler tips på  
webben!

Ytterligare tips på  
inomhusaktiviteter hittar du på  

destinationhalmstad.se/magasin.

Kliv in i 
värmen

njuta av direktsänd opera från Metropolitan 
eller så lockar en häftig show? Oavsett vad så 
hittar du det på Halmstads Teater.  
Programmet är välfyllt och erbjuder något  
för såväl stor som liten. Boka dina biljetter  
och kryp in i teatermörkret! 

Total rörelsefrihet 
Rasta spralliga ben i hopparken Yoump. Här 
finns alla möjligheter till att bli expert på att 
hoppa högt, hoppa långt, hoppa upp för väggar, 
hjula och volta. Och för dig som vill hoppa 
riktigt högt och långt kan du ta sats och  
hoppa rätt ner i Yoump’s foampit – ett enormt 
hav av skumgummi. 

Shopping på halländska
Hallarna erbjuder bekväm shopping för hela 
familjen med ett 80tal butiker, restauranger 
och caféer under ett och samma tak, perfekt 
vid dåligt väder. Stämningen är lugn och 
butiksutbudet är brett med allt från mode och 
skönhet till teknik, inredning och matbutiker. 
Här finns också Skandinaviens största publika 
cylinderakvarium – toppen för rastlösa barn 
som behöver en paus. 

Natur Aktiviteter

Vintriga 
promenader



30 mars – 9 jan  
VILL HA – Flärdfullt ur samlingen  
Hallands Konstmuseum

18 sept – 30 jan  
Märta Måås-Fjetterström  
– Vävda gestalter  
Hallands Konstmuseum

25 sept – 9 jan 
Eileen Agar  
Mjellby konstmuseum

9 okt – 13 mars 
Sven Gillsäter  
– Fotograf och folkbildare  
Hallands Konstmuseum

3 dec 
Teaterklubben – Eva Ina 
Halmstads Teater

5 dec 
Metropolitan Opera – Eurydike 
Halmstads Teater

7 dec 
Filip Jers Quartet 
Halmstads Teater

8 dec 
Technoduon Noceur & Valon 
Hallands Konstmuseum

10 dec 
Georg Meggs  
– Blue Heart Bluesförening  
Kulturhuset Najaden

10 – 11 dec 
Ölprovning  
Halmstad Brygghus

12 dec 
Jonas Gardell  
– Queen of everything – solo  
Halmstads Teater

14 dec 
Öppet hus på  
Plönningeobservatoriet 
Plönninge Observatorium

15 dec 
Tomas Janzon Trio 
Halmstads Teater

16 dec 
Laika – Özz Nûjen 
Halmstads Teater

17 dec 
Bo Kaspers Orkester – 23:55 
Halmstads Teater

31 dec 
Halmstad Nyårslopp 
Slottsmöllan

2 jan 
Metropolitan Opera – Askungen 
Halmstads Teater

5 jan 
Trettonhelgskonsert med  
Helsingborgs Symfoniorkester 
Halmstads Teater

7 jan 
Grease – På Turné 
Halmstads Teater

22 jan 
Jesper Rönndahl Live! 
Halmstads Teater

25 jan 
Lasse Stefanz – De första ljuva åren 
Halmstads Teater

26 jan 
50th Anniversary Of Let It Be 
Halmstads Teater

28 jan 
Nya Svenska Ord – En standup-
föreställning med David Sundin 
Halmstads Teater

30 jan 
Metropolitan Opera – Rigoletto 
Halmstads Teater

4 feb 
Peter & Bruno – Back On Tour! 
Halmstads Teater

5 feb 
Molly Sandén:  
Dom ska veta arena tour 
Halmstad Arena

9 feb 
Den stora kärleken  
– Josefin Johansson 
Halmstads Teater

10 feb 
Mänskligheten – Föreställningen  
om oss själva med Fredrik Lindström 
Halmstads Teater

11 feb 
Özz Nûjen & Måns Möller  
– Världens Historia 
Halmstads Teater

12 feb 
En dag på operan!  
– Musica Halmstad 
Kulturhuset Najaden

18 feb 
Mando Diao 
Halmstads Teater

19 feb – 8 maj 
Tarik Kiswanson 
Hallands Konstmuseum

19 feb 
Tommy Körberg & Bohuslän Big Band 
Halmstads Teater

25 feb 
Danny Saucedo  
– The Run(A)way show 
Halmstad Arena

25 feb 
Flashback Forever – Showen 
Halmstads Teater

26 feb 
Brynolf & Ljung – Stalker 2022 
Halmstads Teater

27 feb 
Labero Goldfingers 
Halmstads Teater

Ett urval av evenemang, december 2021 – februari 2022

Fler tips på  
webben!

Hela Halmstads evenemangsutbud 
hittar du i evenemangskalendern på     

destinationhalmstad.se/evenemang.
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Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Aktuellt program hittar du på destinationhalmstad.se/evenemang.
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