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3-dagarstur med vandring på Kullaleden
Kullaleden är en del av Skåneleden och är ca 70 km lång. Den sträcker sig ifrån Helsingborg till Utvälinge
och slingrar sig vackert längs med kusten och erbjuder många varierande upplevelser. Den här vandringsturen tar er från Helsingborg till Domsten och sedan från Mölle till Kullens fyr. https://skaneleden.se/ och
https://kullaleden.se/
Vandringsresan kan enkelt kombineras med mat och hantverk, där ett besök på t.ex Arilds Vingård är en
trevlig upplevelse med möjlighet till vinprovning och middag. Mölle Krukmakeri & Café vid foten av Kullaberg erbjuder lokalt hantverk tillsammans med en god fika i härlig miljö. Det finns många trevliga ställen att
kombinera en vandringsresa med. http://arildsvingard.se/ eller https://www.mollekrukmakeri.se/
Dag 1
Ni anländer till Helsingborg efter lunch och checkar in på hotellet. Ta eftermiddagen till att uppleva Helsingborg på egen hand och besök t.ex Dunkers Kulturhus, där flera olika utställningar pågår, ta en shoppingtur
eller strosa runt i de gamla kvarteren kring Kärnan och Mariakyrkan. Avsluta dagen med en klassisk tura,
där ni äter ombord på färjan till Helsingör och åker fram och tillbaka över sundet.
Förslag på boende och restauranger, se separata dokument.
Dag 2
Efter en god natts sömn och en rejäl frukostbuffé är ni väl rustade för resans första vandringsetapp. Denna
vandring tar er genom vackra stadsparker, fin utsikt över sundet, genom skog, längs sandstränder och pittoreska byar. Gott om fina ställen för en picknick. Buss hämtar upp er i Domsten och tar er till Rusthållargården som blir ert boende för natten. Här kan ni njuta av vacker miljö, god mat och välbehövlig sömn. Rusthållargården har även spa för den som önskar boka in sig på någon behandling. https://rusthallargarden.se/
Dag 3
Här väntar en något kortare vandring. Sträckan Mölle till Kullens fyr tar ca 1,5 timme. Förutom en fantastisk
utsikt över Öresund och Skälderviken, så finns det massor att upptäcka vid Kullens fyr. Guidade turer utgår
från Naturum Kullaberg med grottvandringar, skattjakter, tumlarsafari mm.
http://www.kullabergsguiderna.se/

