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Välkommen till Halmstad
Evenemang
I vår evenemangskalender kan du snabbt och
enkelt se vad som händer i Halmstad.

Aktiviteter
Här tipsar vi om vandring, klättring, cykling och
andra aktiviteter. Om du är nyfiken på
vattensporter är Halmstad perfekt för dig.

En mysig stadskärna
I Halmstad city finns butiker, restauranger och
caféer, flera prisbelönta. Dessutom är vår stad
full av konstverk.

Shopping
Halmstad city har en varierad mix av butiker. Nära E6 finns
det nyrenoverade köpcentret Hallarna och butiksområdet
Stenalyckan. Köpcentret Flygstaden ligger i närheten av
Halmstad City Airport och Tylösand.

Åtta oslagbara
Halmstadtips
1.

Promenera natursköna Prins Bertils stig som sträcker sig
längs med kusten hela vägen från City till Tylösand. Du
kan förlänga turen ända till Möllegård.

2.

After beach på Hotel Tylösand lockar artister och
besökare från när och fjärran. Här är stämningen på
topp oavsett väder.

3.

Cykla längs Kattegattleden som är Sveriges första
nationella cykelled.

4.

Halmstad är Sveriges Golfhuvudstad med
banor i toppklass. Gillar du att spela golf är det ett
måste under ditt besök.

5.

Besök Hallands gårdsbutiker och botanisera bland lokalproducerade varor. Missa inte bagerier, bryggerier och
prisbelönta restauranger längs med vägen.

6.

Upptäck kusten från surfbrädan. Vindsurfa, kitesurfa
eller testa stand up-paddleboard (SUP).

7.

Ta en promenad på Galgberget, där historiska miljöer
och natur möter varandra. Utsiktstornet ger den bästa
utsikten över staden.

8.

Avsluta kvällen på en av citys mysiga restauranger.
Sommartid fylls Halmstad av uteserveringar, de flesta
kring torgen och på Storgatan.

Ta dig runt
Ladda ner Hallandstrafikens app för att köpa
biljetter och söka din resa. Om du har frågor,
kontakta deras kundservice via telefon, chatt
eller kundservicebutik.

Erbjudande
Som lägerdeltagare i Halmstad får du köpa citykortet för halva priset 50 kronor. Uppge koden
sommarläger2019 på Halmstad Tourist Center
så får du ta del av över mer än 100 erbjudanden
från butikerna i Halmstad City.

Behöver du mer inspiration?
Kontakta Halmstad Tourist Center.

