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Vårt sydligaste landskap är fullt av skatter.  
Välj ut ett utflyktsmål, samla ihop familjen  

och ge dig ut på upptäcktsfärd.  
I Skåne är det nära till det mesta!

i skåne finns milslånga sandstränder i tre väderstreck för lek och plask, sjöar där du 
kan bada och fiska, natursköna skogar och naturreservat för skogsmullen. I våra 

städer hittar du bland annat spännande museer och lummiga stadsparker. 
Utforska Skånes djurparker, busa på vattenland och i badhus, 
utmana dina sinnen på ett spännande upplevelsecenter eller 
besök en historisk plats. 

I Barnens Skåne har vi samlat de bästa besöksmålen 
för en lyckad semester, helgutflykt eller eftermiddagstur. 
Välkommen att upptäcka allt som Skåne har att erbjuda dig 
och din familj!
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ettfamilje-
Högevall i Lund

Vill du besöka ett ställe där vattnet alltid  
är 28 grader och där det är sommar året runt?  
Då är du välkommen till äventyrsbadet Högevall i Lund.

packa ner badkläder, handduk och 
ett glatt, äventyrligt humör. Du kan 
bland annat ta en magkittlande tur i 
våra vattenrutschkanor som tillsam-
mans är 215 meter långa, klättra på 
vår klättervägg eller varför inte slappa 
en stund i vår varmpool som håller 
38 grader?

Planerar du en heldag på Högevall, 
blir du såklart hungrig under ditt 
besök. Inga problem! I Café Cor-
all som följer LundaEko finns 
det något för alla. Här hittar du 
bland annat ekologiska pannka-
kor, rågmackor, fairtrade-kaffe, 
kladdkaka och mycket mer.

Utmana 
dig på vår 
klättervägg!
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äventyr!

Börja äventyret 
med en hisnande 
upplevelse i vår 
vildfors!

Plaska och 
lek i djungel
bassängen!

Hitta till Högevall
Ta tåget till Lunds centralsta
tion och promenera sedan 
söderut cirka 15 minuter. Vill du 
hellre ta bilen parkerar du smi
digt i parkeringshuset Arena 
Park, nära vår evententré.

 Högevallsgatan 3, Lund
 www.hogevall.se
 @hogevall
 Högevall

bra  
att 

veta!
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På vackra Österlen ligger den mäktiga riddarborgen 
Glimmingehus som också är Nordens bäst bevarade 
medeltidsborg. Här finns alltid något på gång för  
både barn och vuxna.

bland det mest populära är våra 
visningar, ledda av en medeltidsklädd 
guide, där du får upptäcka borgen 
och får höra om den mäktige dans-
ke riddaren Jens Holgersen som på 
1500-talet bodde på Glimmingehus. 

Men det händer också mycket 
annat! Vad sägs om dockteater i maj, 
riddarspel i juni och augusti och barn-

tillåtna spökvandringar? Till hösten 
öppnar fotoutställningen Oknytt med 
bilder på väsen och tillhörande pro-
gramverksamhet. Törs du komma då? 

På området finns också ett mu-
seum med utställningen Borgfolk, en 
butik som håller öppet då borgen är 
öppen samt ett café.

Hitta till Glimmingehus
 Borgvägen 6, Hammenhög
 www.raa.se/glimmingehus 
 @borgen_glimmingehus 
 Glimmingehus

bra  
att 

veta!

ÄKTAen

riddarborg!
Glimmingehus

Prova bågskytte och 
andra medeltida 
aktiviteter.

Föreställ dig 
att du är en 
av riddarna 
på borgen!
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Tykarpsgrottan, utanför Hässleholm, är som hämtad ur sagornas värld med sina slingrande 
gångar och imponerande pelarsalar. Här nere, 12 meter under jord, har pigor och drängar brutit 
den värdefulla kalkstenen under århundraden. Kvar finns en 20 000 kvadratmeter stor gruva 
där flera kända filmer har spelats in.

följ med på en guidad visning och 
upplev platsen där Ronja Rövardotter, 
Kullamannen och serien Snapphanar 
spelades in. Du får höra om kalkbryt-
ningens historia, de fantastiska fossi-
lerna som bevarats i det 80 miljoner 
år gamla kalkberget och om fladder-
mössen som övervintrar i gruvan.

Fladdermöss är spännande och 
kanske något otäcka djur! Förr i tiden 
ansågs de föra otur med sig och sågs 
som ett omen för olycka eller dödsfall, 
men de kunde också bringa tur och 
lycka. Idag vet vi lite mer om dessa 
fantastiska djur. Bland annat att de 
går i dvala under höst- och vinterhal-
våret. Sovandes upp och ner inväntar 
de varmare väder för att ge sig ut och 
jaga insekter.

Aktiviteter ovan och  
under jord – hela året
Vid Tykarpsgrottan händer det spän-
nande saker både ovan och under jord. 
Utöver de guidade visningarna kan du 

prova på gruvorientering, underjor-
disk skattjakt, fossiljakt eller följa med 
på en temavisning om fladdermöss. 
Under påsk- och höstlov håller vi 
särskilt öppet för alla lediga barn. 

Var onsdagskväll maj till augusti 
hålls Tykarpsgrottans Bil och Mc-café. 
Passa på att titta på fina fordon 
och njut av en god viltburgare eller 
nybryggt kaffe och en god kaka från 
caféet. Under sommaren arrangeras 
också spelningar – ett mycket omtyckt 
och populärt inslag!

Missa inte heller vår populära 
julmarknad dagarna kring den andra 
advent, med utställare både ovan och 
under jord. En högst ovanlig jul-
marknad!

Evenemang
• 7 sep: Geologins dag 
• 28 okt–3 nov: Höstlovsöppet
• 6–8 dec: Julmarknad ovan 

och under jord

 Tykarp 7169, Hässleholm
 www.tykarpsgrottan.net
 @tykarpsgrottan
 Tykarpsgrottan

en
underjordisk 
labyrint

bra  
att 

veta!

Tykarpsgrottan

Nere under marken öppnar sig en 
spännande värld med slingrande 
gångar och pelarsalar. 
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Om du är sugen på fart och fläkt ska du bege dig till Tosselilla Sommarland, mitt på Österlen.  
Här får du en heldag med familjen där ni kan kombinera äventyr med avkoppling.

sommarens höjdpunkt är vårt 
fantastiska Vattenland med massor av 
pooler och rutschbanor, till exempel 
Europas största och snabbaste ProRa-
cer, Hyper.

I vårt Tivoliland kan du åka karu-
seller eller prova lyckan i något av våra 
lotterier. Mer fart är det i vårt Motor-

land där kan du köra go-cart, bumper-
båtar och rookie go-kart. För de minsta 
finns minibilar och motoricker.

I Tarzanskogen kan du svinga dig 
i en lian, testa våra hinderbanor eller 
varför inte vaska guld? Och i Tosse-
parken bor våra djur.

Förutom allt detta har vi en vacker 

Tosselilla Sommarland
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Evenemang
• 1–2 juni: Barnens Dag
• 67 juli: Tosselilladagarna 

med Barnens Hinderbana

 Svampakorset, Tomelilla
 www.tosselilla.se
 @tosselillasommarland
 Tosselilla Sommarland

bra  
att 

veta!

sjö där du kan ta en roddtur eller 
paddla kanot. Vill du sedan slå dig  
ner finns det gott om gröna oaser. Ta 
gärna med egen picknick! Grillar finns 
på plats och vi bjuder på grillkol och 
tändvätska. 

Välkommen till oss för en helt 
tossigt rolig dag!
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Kungsbygget

Kungsbygget Äventyrspark ligger vackert på Hallandsås med härliga skogsområden och en 
fantastisk utsikt över Halland. Här erbjuds aktiva upplevelser med sommarrodel, zipline, klättring 
och bungy-aktiviteter. Ta med vänner och familj och förbered dig på ett häftigt äventyr!

sommarrodel är en fantastisk upp-
levelse för alla åldrar. Hela 935 meter 
slingrar sig banan ner genom skog och 
mark. Med hastighetsreglaget kan du 
bromsa eller öka farten på kälken och 
redan efter tre åk är du en proffsig 
rodelåkare!

Bungy Rocket! Du skjuts, med 
kraftiga gummiband, 25 meter upp i 
luften på cirka 2 sekunder. Detta är 
den ultimata kicken och Bungy Rocket 
gör få besvikna!

Zipline passar både för dig som vill 
ha en fartfylld upplevelse och för 
familjen som vill uppleva något annor-
lunda tillsammans. På en 740 meter 
lång vajer flyger ni nerför Hallandsås 
vackra sluttning med fantastisk utsikt 
över Halland.

Du kan också testa vårt häftiga 
klättertorn som är 15 meter högt. 
Klarar du hela vägen?

 Kungsbygget 44, Våxtorp
 www.kungsbygget.com
 @kungsbygget 
 Kungsbygget Äventyrspark

bra  
att 

veta!
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Förena nytta med nöje genom att besöka Bo Ohlssons varuhus i Tomelilla.  
Här hittar du allt för hela familjen till riktigt bra priser.

På en yta om 10 000 kvm kan du 
frossa i vårt stora utbud av leksaker, 
kläder, heminredning, husgeråd, 
trädgårdsmöbler, färg, byggvaror, 
hemelektronik, zoo-tillbehör och 
mycket, mycket mer. 

Vår roligaste avdelning, leksaks-
avdelningen, är hela 1100 kvm stor 
och här kan alla barn och vuxna med 
barnasinne handla saker till kalaset, 
julen och andra högtider.

När du shoppat färdigt kan du ladda 
batterierna i varuhusets café. Och är 
du mera hungrig står Pölsemannens 
vagn utanför.

Välkommen att njuta av Österlen 
samtidigt som du handlar billigt hos 
oss. Med smarta förbindelser och kort 
restid – varifrån du än kommer – är Bo 
Ohlsson ett givet utflyktsmål. Vi gör 
allt för att leva upp till vår devis: »Här 
får du mest för pengarna …«! 

 Malmövägen 1214, 
Tomelilla

 www.boohlsson.se
 @bo_ohlsson 
 Bo Ohlsson

Bo Ohlsson

familjeutflykten

bra  
att 

veta!
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I Fotevikens Vikingaby och museum finns en hel vikingatida stad uppbyggd med dåtidens 
material och tekniker. Vandra mellan husen, upplev den spännande atmosfären och möt dåtida 
hantverkare och levande vikingar. En spännande tidsresa för hela familjen!

vi satsar extra mycket på barnen i 
år med massor av prova på-aktiviteter 
såsom krigarskola, lekar, sagor och 
annat roligt. 

Varje dag är det Vikingaskola där 
du får veta mer om vikingarnas hem-

ligheter, till exempel hur man hanterar 
svärd och sköld.

I Vikingaklubben Blåtand, för 
dig mellan 6 och 13 år, får du lära dig 
om vikingalivet på din resa till att bli 
vikingahövding. Du blir gratis medlem 

om din familj har familjeårskort – så 
se till att skaffa det! (Andra barn är 
också välkomna som gästdeltagare.) 

På vår lekyta finns bland annat 
lekhus och vikingabåtar. Här kan fan-
tasin och spring i benen få fullt utlopp.

Fotevikens Vikingamuseum
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Hos oss kan du också boka ditt barn-
kalas som blir en riktig vikingafest 
med grillning, lekar och tävlingar.

Den årliga Vikingatida skördefes-
ten bjuder på en stor mängd aktiviteter 
för hela familjen. Testa historiska lekar, 
prova på hantverk och mycket mer.

När mörkret faller tar mytologiska 
varelser sikte på vår vikingastad och 

återkommer för att hemsöka oss. 
Vågar du följa med på vår spännande 
spökvandring?

Välkommen hit och passa gärna 
på att besöka vårt charmiga café och 
unika butik!

Vikingamuseets årskort
Årskortet ger dig fritt inträde 
under ett helt år (gäller alla 
öppna dagar).

Familjekort (2 vuxna och max 
4 barn): 500 kr 
En person-kort: 300 kr

 Museivägen 27, Höllviken
 www.fotevikensmuseum.se
 @fotevikens 
 Fotevikens Museum

bra  
att 

veta!

Stig in i 
vikingarnas 
värld för en dag!

15



Kuststaden Ängelholm ligger vackert i Skäldervikens famn och erbjuder långa sandstränder med 
sköna klitter, Rönne å som slingrar sig genom staden och Hallandsåsens trolska skogar i norr.  
Här finns mycket att upptäcka för dig som är sugen på äventyr!

mitt i stan ligger Hembygdsparken 
– en härlig oas med aktiviteter. Här 
finns en stor lekplats, museer och flera 
djurhägn, Pytteskogen med en spän-
nande äventyrsstig för de allra minsta 
och Upzone – äventyrsklättring bland 
trädtopparna och härliga linbanor.

Parkens utomhusscen, med 600 
sittplatser under tak, erbjuder under-
hållning för alla åldrar. En mångårig 
tradition är Ballongteaterns barnföre-
ställningar. Årets äventyr är Pannkaks-
tårtan med Pettson & Findus.

På Järnvägens Museum presen-
teras järnvägens historia på ett roligt 

och informativt sätt. Alla, från barn till 
entusiaster, kan hitta något intressant 
i utställningens spännande miljöer.

I nybyggda Vattnets Hus finns 
äventyrsbad med vågboll, strömkanal, 
hopptorn, bubbelpool och en barnbas-
säng. Dessutom finns två spännande 
rutschkanor som garanterat gör att 
det kittlar i magen.

Välkommen till Ängelholm!

Besöksmål/aktiviteter
• Järnvägens Museum
• Barnteater Pettson & Findus
• Vattnets Hus
• Upzone Äventyrspark
• Ängelholms Hembygdspark 

 Ängelholms Turistcenter, 
Järnvägsgatan 5A, 
Ängelholm

 www.engelholm.com 
 @visitangelholm 
 Visit Ängelholm

bra  
att 

veta!
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Evenemang
• 6 juni: Barnens dag
• 21 juni: midsommardans
• Okt–dec, feb–april:  

våffelbuffé 

 Bodarpsv 144, Trelleborg
 www.hallongarden.com 
 @hallongarden 
 Hallongården

plocka bär, hälsa på djuren, ta en 
fika eller lättare lunch – och bara njut! 
På Hallongården kretsar det mesta 
kring hallon, toppat med jordgubbar 

och björnbär. Bakverken, den populära 
självplockningen och Gårdsbutikens 
prisbelönta mathantverk är besökarnas 
favoriter. Välkomna till Hallongården!

bra  
att 

veta!

Spana efter vilda djur, hyr en båt eller 
kanot, fiska, vandra, lyssna på grod sång, 
sov över i stuga och fika på Besöks-
centrum i Snogeholms strövområde.
skanskalandskap.se/snogeholm

Cykla mountainbike, vandra, rid, lek i 
bokskogen, leta efter svamp, åk skidor 
och pulka i Bockeboda strövområde. 
skanskalandskap.se/bockeboda

Klättra i klippor, utforska skogen, 
vandra, besök en grotta, svalka dig i 
dammen och gör en eld vid rastplat-
sen i Klåveröds strövområde.
skanskalandskap.se/klåveröd

Bada, vandra, vågsurfa, cykla, kolla på 
sanddyner, grilla och bygg sandslott i 
Kronoskogens strövområde.
skanskalandskap.se/kronoskogen

Promenera och grilla vid sjön, lek i 
hinderbanan, ta ett dopp och fiska 
abborre i Arriesjön strövområde.
skanskalandskap.se/arriesjon

Kolla efter flyttfåglar, plocka snäckor, 
bada i sjön, promenera, cykla och rid i 
Järavallens strövområde.
skanskalandskap.se/jaravallen

Vandra, klättra, häng med på familje-
aktiviteter, gå trädpromenad, plocka 
blåbär, fiska, se en utställning och fika 
på Fulltofta Naturcentrum.
skanskalandskap.se/fulltofta

Vandra barfota på stränder, fika i solen, 
flyg drake, bada, gå på museum och 
fiska öring i Vitemölla strövområde.
skanskalandskap.se/vitemölla

Arriesjön

Järavallen

Snogeholm
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Norrviken Båstad
  

Clip ’n Climb
 

Visit Ängelholm
  

Fotevikens museum
    

ExtremeZone
 

Högevall
  

Låt resan till ditt uflyktsmål  
bli en del av äventyret!

skåne är inte stort och du tar dig lätt 
från den ena sidan till den andra på bara 
en dryg timme. Du hinner säkert med 
både två och flera utflyktsmål på samma 
dag, bara du planerar!

Vilka ställen vill du absolut inte missa? 
Titta på kartan här intill och gör upp din 
egen resplan. Sommaren är lång och tänk 
på att många av besöksmålen har öppet 
året runt.

Oavsett om du reser med bil, buss 
eller tåg så finns det mycket att upptäcka 
genom rutan. Se hur naturen skiftar från 
norr till söder och märk hur landskapet 
ändrar sig från stad till landsbygd. 

Skåne är också mycket rikt på fornmin-
nen och andra sevärdheter så glöm inte att 
planera in stopp för dessa på vägen.

Om du vill få resan att gå fortare kan 
du alltid utmana dig själv eller någon an-
nan genom att tävla om 1) vem som först 
ser det roligaste ortsnamnet eller kanske 
2) vem som först får syn på ett kyrktorn 
eller en väderkvarn (på skånska mölla).

Ni kan också välja att räkna varsitt 
djur, t.ex. häst eller ko, och se vem som 
först kommer till tio (eller välj varsin 
bilfärg, färg på hustak etc.). 

Låt fantasin flöda och ha en härlig tur!

Symbolförklaring
 Bad
 Boende/Camping
 Djur
 Glass
 Grill
 Mat
 Naturum
 Sevärdhet/Fornminne
 Strövområde

0 40302010

N

FALSTERBO 
RESORT

FALSTER
BO

BARSEBÄCK
STRAND

KLÅVE
RÖD

JÄRA
VALLEN

KULLA
BERG

ARRIE
SJÖN
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 Jularp 150, Höör
 www.skanesdjurpark.se
 @skanesdjurpark 
 Skånes Djurpark

Skånes Djurpark ligger i den natursköna vildmarken mitt i Skåne och här kan du uppleva magiska 
dagar tillsammans med familjen. Följ med på spännande expeditioner som tar dig nära djur, 
natur och äventyr. Häng med Shaun och Timmy Lamm, lär dig allt om livet på bondgården och 
spana på vargar och hjortar från trädtopparna i Expedition UPP. 

Magi och 
spänning för 

hela familjen!

Skånes Djurpark

Expedition UPP  
– upplevelser 9 meter upp i luften 
Expedition UPP tar din upplevelse till 
höga höjder på hängbroar i parkens 
djupaste skogar och från utsiktstorn 
runt gamla ekar. Spana efter vargar, 
kronhjort, fåglar och en och annan 
insekt. Spetsa alla dina sinnen och 
upplev ett 350 meter långt äventyr  
– 9 meter upp bland trädkronorna!

bra  
att 

veta!
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Förläng ditt äventyr och boka en natt i Skånes 
Djurparks nya tältby Camp Oak. En övernattning 
ute i vildmarken blir garanterat en oförglömlig 
upplevelse!

mitt i skogen, med björnar som din närmsta granne, ligger 
Skånes Djurparks tältby ”Camp Oak”. Här övernattar du i 
stora tipitält utrustade med bekväma tältmadrasser, ström, 
campinglyktor och värme. I natten hörs vargflocken yla – en 
oslagbar vildmarkskänsla! 

Camp Oaks 2dagars vildmarksäventyr startar redan på 
förmiddagen med tid att utforska parkens alla expeditioner 
och upplevelser. På eftermiddagen checkar du in på Camp 
Oak och äventyret fortsätter. Tillsammans med skogvaktaren 
gör du upp en egen eld och lagar mat från grunden som du 
sedan äter mitt i naturen. När det börjar skymma är det tid för 
kvällsvandring bland det nordiska djurriket och du får uppleva 
parkens alla hemligheter efter stängningstid. Kvällen avslutas i 
campet med mys runt lägerelden. 

På morgonen får du hänga med djurvårdarna ut och 
servera djuren sin frukost. På förmiddagen checkar du ut ur 
Camp Oak och har ytterligare en hel dag att njuta av parkens 
djur, natur och äventyr!

Busa med Shaun & Timmy  
i Fåret Shaun Land
Allas vår favorit Fåret Shaun hittar du i 
det 20 000 kvm stora och världens för-
sta ”Fåret Shaun Land”. Här kan du åka 
traktor och ta traktorkörkort, klappa 
bondens alla djur och kramas med själv-
aste Fåret Shaun och Timmy Lamm. 

Spännande  
vildmarksexpeditioner 
Häng med parkens duktiga djurvårda-
re på spännande matningsexpeditio-
ner ute i vildmarken. Spana efter lis-
tiga rödrävar, lär dig mer om skogens 
konung älgen och hans horn, hjälp till 
att förbereda de lurviga björnarnas 
blåbär och träffa parkens allra minsta 
invånare i Terrariet. Se det fullspäcka-
de dagsprogrammet på vår hemsida!

Upptäck Barnens Bondgård
I ”Barnens Bondgård” får du träffa 
parkens alla tamdjur, klappa och lär 
känna våra busiga getter och nyfikna 
får, hälsa på våra kaniner och känna 
lukten av våra Linderödsgrisar.
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norrvikens trädgårdar är som en 
sagovärld med trolska träd, spännan-
de gångar, naturlekplats och det vilda 
naturskafferiet där du kan provsmaka 
ätbara växter. 

upplev söderåsens nationalpark 
från hästryggen – sommar som 
vinter! Våra trevliga Haflingerhästar 
och Nordsvenskar tar dig med på en 

oförglömlig tur i de ”skånska alperna”. 
Hästarna är trygga och säkra så att 
även du som inte är ridvan kan följa 
med. Ridningen sker i westernsadlar!

hos clip ’n climb klättrar du 
inomhus – säkert och roligt! Upplev 
färgglada klätterväggar och hisnande 
utmaningar. Sätt ditt mod och smidig-
het på prov.

Tidigare erfarenhet från klättring 
är inte nödvändig och Clip’n Climb 
står för all utrustning. Ett utmanande 
äventyr för alla åldrar, från fyra år och 
uppåt. Välkommen!

Hasses glada trädgård!
Den välkände artisten Hasse 
Andersson har skapat ett nytt 
trädgårdsrum, speciellt för 
barn, för att väcka nyfikenhet 
och inspirera till odlarglädje 
med hjälp av musik och lekfull 
kreativitet. 

 Kattviksvägen 233, Båstad
 www.norrvikenbastad.se
 @norrviken_bastad
 Norrviken

Erbjudande
20 % rabatt om du bokar 
online. Uppge koden: 
BARN20 (gäller t.o.m. 31 
dec 2019).

 Svenstorp 897 B, 
Ljungbyhed

 www.turridning.se
 @soderasensturridning
 Söderåsens Turridning

 Marknadsvägen 8D, 
Löddeköpinge

 clipnclimblöddeköpinge.se
 @clipnclimbloddekopinge
 Clip ’n Climb Löddeköpinge

bra  
att 

veta!

bra  
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veta!

bra  
att 

veta!
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välkommen till Kiviks Musteri och 
Äpplets Hus, där du får lära dig allt om 
äpplen, must och varför bina är så vik-
tiga. Luncha på restaurang Kärnhuset 
eller ta en fika på Stinas Café. Avrunda 
med en promenad i äppelträdgårdarna 
och ett besök i Musteributiken.

skånes natur är fantastisk! 
Grottor, vulkaner, stränder, vattenfall, 
bokskogar, naturliga hinderbanor och 
mycket mer. 

på skånes djurparks Camping mitt 
i Skåne kan du välja att bo i en unik 
grotta, i en stuga eller campa själv.

 Karakåsvägen 45, Kivik
 www.kiviksmusteri.se
 @kiviksmusteri
 Kiviks Musteri

Hitta din plats i Skånsk natur!
• 3 nationalparker
• Över 300 naturreservat
• Flera naturum

 Skånsk natur
 www.hittadinplats.nu
 @skansknatur
 Skånsk natur

 Jularp 145, 243 93 Höör
 www.grottbyn.se
 @grottbynscamping
 Grottbyns Camping

bra  
att 

veta!
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Vellingeblomman
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Om du garanterat inte vill 
ha tråkigt ska du komma till 
Vellingeblomman.

möt världens största grönskande 
långhalsdinosaurie och den ståtlige 
T. Rex, tillsammans med levande 
kaniner och sagofigurer ute i vår stora 
Fantasy Garden. Här kan du också 
prova hinderbanan – eller varför inte 
ta en promenad på Öresundsbron?

I utställningarna Påskbyn, Pumpa-
utställningen, Halloween och Tomte-
byn hittar du alltid något nytt och 
spännande som drar upp mungiporna 
eller får håret att resa sig.

Roligt året runt!
• Öppet 363 dagar om året
• Kul oavsett årstid och väder 

 Falsterbovägen 1779, 
Vellinge

 www.vellingeblomman.se
 @vellingeblomman_official 
 Vellingeblomman

bra  
att 

veta!

Vellingeblomman har en yta om 
14 000 kvm där du kan strosa runt 
och hämta inspiration i timmar! 

Om du vill ta en paus kan 
du slå dig ner i Farmor Idas 
Bistro som har en läcker 
buffé och à la carte-meny. 
På Café Emil kan du njuta 
av hemgjord glass eller 
goda kakor. Sommar-
halvåret kan du sitta 
ute och svalka dig i vår 
prunkande trädgård.

I våra välfyllda växt-
hus hittar du inspirerande 
växter och heminredning, 
en stor interiör- och deli-
katessavdelning med utvalda 
saker och smaker – dessutom 
zooartiklar för hund, katt och 
smådjur + akvarium, fiskar och 
dammtillbehör.

P.S. Hundar är välkomna  
– även till Café Emil.  
Fri parkering och fritt inträde!

25



Camping med Öresund som närmsta granne

om du är ute efter sköna bad längs en vidsträckt sandstrand och samtidigt 
vill ha nära till Öresundsregionens stora utbud är Barsebäck camping det 
perfekta valet! Här kan du se solnedgången gå ner över Köpenhamn och kan-
ske ta en dagsutflykt dit över bron – eller en färjetur över till Helsingör. Det 
är också nära till Ven, som är en fantastisk sommarö att besöka.

Campingen har inför säsongen 2019 genomgått en stor uppfräschning för 
att leva upp till en högre standard. Här finns gott om plats för din husvagn 
eller husbil men också stugor att hyra.

 Kustvägen 125, Barsebäck

Barnvänlig camping på ”den svenska Rivieran”

välkommen till Falsterbo Resorts camping bara några hundra meter från 
den milslånga vita sandstranden. Perfekt för soldyrkare såväl som bärn-
stensletare!

Campingen satsar stort på underhållning och aktiviteter för barnen, 
bland annat, sandslottstävling, minidisco, skattjakt m.m. För de lite äldre 
anordnas träningspass, kvällsshower & music quiz. 

Gång- och cykelavstånd till Skanör och Falsterbo för den som vill hitta på 
mer att göra, till exempel besöka Falsterbo Horse Show eller Bird Show.

 Reuterswärds väg 1, Falsterbo
 www.falsterboresort.se

Bo på anrikt hotell med havsutsikt i Simrishamn

välkommen till Hotel Svea, beläget vid havet i pittoreska Simrishamn med 
vandring, cykling, shopping, konst och kultur runt hörnet! Vi erbjuder 60 
fräscha rum med tillgång till restaurang, bar, bastu, massage, en lummig träd-
gård och konferensmöjligheter. Särskilt uppskattat är våra stora familjerum 
och våra hundrum med havsutsikt från balkongen. 

Vi tar emot alla ledande kreditkort. Egen gratis parkering.

 Strandvägen 3, Simrishamn
 www.hotellsvea.se
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Naturskön camping vid havet på Österlen

välkommen till Tobisviks camping precis vid stranden och med kort pro-
menadavstånd in till Simrishamn. Med närhet till Österlens alla utflyktsmål 
bor du här ljuvligt på ett område med:

 Ʌ 400 ställplatser för eget boende + 11 stugor och 2 villavagnar för uthyrning.
 Ʌ Egen bar och grill, café & glassbar samt ett minilivs med färska bullar om 

morgonen.
 Ʌ Beachvolleyplan, beachfotbollsplan, tennisbanor, boulebana, minigolf m.m.
 Ʌ Tillgång till utomhusbad med tre tempererade bassänger och trampolin.

 Tobisvägen 1, Simrishamn
 www.tobisvikscamping.se

Campa mitt i naturen med utsikt över Ringsjön

ringsjöstrands camping ligger vid Ringsjön, mitt i den vackraste natur. 
Här finns nära till bad och lek, cykelturer, kanot, båtutflykter och mycket 
mer. Dessutom passerar Skåneleden igenom området, med sina fantastiska 
vandringsmöjligheter. Intill campingen ligger Hotell Ringsjöstrand med 12 
moderna hotellrum. I samma byggnad finns också en av Skånes trevligaste 
restauranger, Restaurang Sjösidan.

Förutom campingen erbjuder vi 15 nybyggda stugor, alla med utsikt över 
sjön. Välkommen till en magnifik vistelse!

 Osbyholm Brovägen 2, Hörby
 www.ringsjostrand.se

Mysig familjecamping på sydkusten

2,5 km öster om Trelleborg ligger Trelleborg strands camping. Här erbjuds 
en kritvit sandstrand med badbrygga och när du tröttnad på att sola och 
bada kan du kan spela beachvolleyboll, minigolf, tennis och boule eller vara 
med på någon av våra ledarledda aktiviteter.

Via den vackra cykelleden utanför gör du enkelt en utflykt till Smyge-
hamn, Sveriges sydligaste udde, eller ett besök till hamnstaden Trelleborg.

I anslutning till campingen finns en restaurang och på området finns ett mi-
nilivs som säljer nybakat frukostbröd. På campingen finns också stugor att hyra.

 Dalköpinge strandväg 2, Trelleborg
 www.trelleborgstrand.se
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Glimmingehus

Högevall

Hallongården

Hallongården

Tykarpsgrottan

Bockeboda

Grottbyns camping

Vellingeblomman

Norrviken Båstad
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Högevall

Tykarpsgrottan

Tosselilla Sommarland

Clip ’n Climb

Klåveröd

Vellingeblomman

Visit Ängelholm

ExtremeZone

Fotevikens museum
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LÄMNA INGET SKRÄP EFTER DIG!

FRIDLYSTA VÄXTER Du får plocka blommor, bär 
och svamp, men vissa växter är fridlysta och dessa 
får du inte plocka. Ta gärna reda på vad som gäller 
där du bor. 

TRÄD OCH GRENAR Du får ta kvistar och grenar 
som ligger på marken för att elda eller bygga en 
koja. Men inte ta grenar, bark, eller löv från levande 
träd. Du får inte heller fälla träd och ta bort buskar. 

ELDA Du får göra upp eld i naturen och grilla din 
korv. Ha gärna lite vatten i närheten eller elda vid 
en sjö så du lätt kan släcka elden när du vill. Om 

du är osäker på om du får elda så ta kontakt med 
räddningstjänsten, till exempel om det är för torrt 
i skog och mark. Elda inte på berg eller klipphällar 
för då kan stenen spricka. 

SKRÄP Du får inte skräpa ner så ta med ditt skräp 
hem. Plast, burkar och kapsyler skadar både djur 
och natur och tar väldigt lång tid för naturen att 
bryta ner. 

GRINDAR Du får gå igenom en hage om du inte stör 
djuren. Men du måste stänga grinden efter dig, så 
att inte korna eller fåren rymmer från hagen.

Ut, njut och upplev! Skåne är fullt av fantastiska parker, vita stränder och frodiga skogar. 
Passa på att skapa ett eget spännande äventyr i vår fina natur. Allemansrätten innebär 
att du får röra dig på annans mark utan att fråga om lov. Samtidigt innebär allemansrätten 
att du måste visa hänsyn till djur och natur. När du paddlar, surfar, klättrar, springer, 
cyklar eller bara går på en promenad i skogen använder du dig av allemansrätten. 

Hittar ni  
skräpen?
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Var sak på rätt plats!
Olika skräp hör hemma på olika ställen. Dra streck och hjälp skräpen att hamna rätt!

PLAST PANT
PAPPERS- 

FÖRPACKNING METALL

… det tar 1 – 100 år för en fimp att sönderdelas till mikroplast?

… det tar 1 månad för ett äppelskrutt att brytas ned?

… det tar 50 – 100 år för en plastpåse att sönderdelas till mikroplast?

… det tar 450 – 1000 år för en PET-flaska att sönderdelas till mikroplast?

… det tar 1 miljon år för en glasflaska att brytas ned?

Visste du att …

Vill du lära dig mer om nedskräpning och allemans-
rätten? Läs mer på www.skraplabbet.se och ladda 
ner vår app Skräplabbet.

hållsverigerent.se
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Välkommen till ExtremeZone, Malmös största actioncenter  
med hela 4 000 kvm fyllda med aktiviteter för både stora och små.

hos oss hittar du häftiga high 
performance-trampoliner, foampits, 
parkourbanor, 10 olika klätterväggar, 
ninjabanor samt en minisportarena 
och mycket mer.

Upplev VR som du  
aldrig upplevt det förut! 
Vi är först i norden med en unik Virtu-
al Reality-arena där man kan spela upp 
till tre personer samtidigt på en yta om 
hela 100 kvm. Prova flera olika spel, till 

exempel ZombieZone som är en adre-
nalinpumpande Mixed Reality-upp-
levelse som använder det absolut 
senaste inom VR-teknologin. Mellan 
varven kan du fylla på med energi i vår 
restaurang eller ta en fika caféet.

Hos oss kan man också fira de 
coolaste kalasen med sina kompisar. 
Hur kul skulle det inte vara att få gå på 
ett Mega-party eller ett Ninja-party?

Missa heller inte att du kan boka 
upp dig på ett summercamp eller 

andra kurser. Förutom detta skräddar-
syr vi konferenser och teambuilding, 
svensexor och möhippor. Läs mer på 
vår hemsida!

 Fredsgatan 10, Malmö
 www.extremezone.se
 @extremezone_malmo
 Extremezone Malmö

bra  
att 

veta!
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 S V E D A L A D N U L K L T K 
 H Ä S S L E H O L M R Ä A R R 
 R W Y A L L Ö M O R B V N E I 
 P A Q V E L L I N G E L D L S 
 M L O H L E G N Ä Q R I S L T 
 N A P P I L K E I X O N K E I 
 Ö R K E L L J U N G A G R B A 
 P R O T S R E P I I Y E O O N 
 S T A F F A N S T O R P N R S 
 H E L S I N G B O R G T A G T 
 Å S T O R P S Ä N A G Ö H I A 
 B U N K E F L O S T R A N D D 
 S I M R I S H A M N M A L M Ö 
 X H Ö L L V I K E N D A T S Y 
 A L L I L E M O T S K U R U P 

BROMÖLLA
BUNKEFLOSTRAND
HELSINGBORG
HÄSSLEHOLM
HÖGANÄS
HÖLLVIKEN
KLIPPAN
KRISTIANSTAD
KÄVLINGE
LANDSKRONA

LUND
MALMÖ
OXIE
PERSTORP
SIMRISHAMN
SKURUP
STAFFANSTORP
SVEDALA
TOMELILLA
TRELLEBORG

VELLINGE
YSTAD
ÄNGELHOLM
ÅSTORP
ÖRKELLJUNGA

Kan du hitta och ringa in alla skånska orter som göm
mer sig bland bokstäverna? Tänk på att orden kan stå 
på alla möjliga olika håll – även baklänges! Stryk över 
dem här nedanför i takt med att du hittar dem!

Facit finns på s. 35

Svaren till frågorna nedan hit
tar du i katalogen. Tävla med 
en kompis eller syskon om vem 
som kan lösa alla fem mysteri
um först!

1. Hur många fladdermöss 
finns det i katalogen?

2. Var hittar du fotoutställ
ningen Oknytt?

3. Hur lång är Expedition Upp?
4. Vilket är årets äventyr på 

Ballongteaterns barnföre
ställningar?

5. Var kan du ta en magkitt
lande tur i Magic Eye?

Bakom de konstiga orden nedan gömmer sig fem frukter. Kan du kasta om bokstäverna och hitta alla?

BANNA  ...................  LÄPPE  ..................... NÄRPO  ...................  SLIPANE  .................  ASANNA  ..................

Gör så här
Varje ruta ska inne
hålla en siffra. Ett 
inhägnat område 
på endast en ruta 
måste ha siffran 1, 
en inhägnad på två 
rutor ska ha siffror
na 1 och 2, och en in
hägnad på tre rutor 
ska ha siffrorna 1, 2 
och 3, och så vidare. 
Samma siffra får 
inte stå i intilliggan
de rutor – inte ens 
diagonalt.

2
3

1 5
3

4 1

3

2 5
3

5 2

3
5

2 3

4 5

4
2

3
5 2

1

ordsök

fem mysterier

kasta om bokstäverna

Tectonic
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Hjälp utforskaren att hitta ut ur 
Tykarpsgrottans labyrint!

Rödskägg har tappat alla sina 
färger! Kan du hjälpa honom att 
få tillbaka dem?

Kan du hitta alla 
fel som smugit 
sig in i den högra 
bilden?

FÄRGLÄGG

FINN
FEM
FEL

hitta rätt väg
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OrdsökFem mysterier
1. 41 st
2. Glimmingehus
3. 350 m
4. Pannkakstårtan
5. Högevall

Tectonic

Kasta om bokstäverna
BANAN, ÄPPLE, PÄRON, APELSIN, 
ANANAS

Hitta rätt väg

Finn fem fel
En tagg på älgens huvud, rävens ena 
ögonbryn, grisens ena näsborre, gra-
nen bakom älgens huvud, granen till 
höger om grisen

 S V E D A L A D N U L K L T K 
 H Ä S S L E H O L M R Ä A R R 
 R W Y A L L Ö M O R B V N E I 
 P A Q V E L L I N G E L D L S 
 M L O H L E G N Ä Q R I S L T 
 N A P P I L K E I X O N K E I 
 Ö R K E L L J U N G A G R B A 
 P R O T S R E P I I Y E O O N 
 S T A F F A N S T O R P N R S 
 H E L S I N G B O R G T A G T 
 Å S T O R P S Ä N A G Ö H I A 
 B U N K E F L O S T R A N D D 
 S I M R I S H A M N M A L M Ö 
 X H Ö L L V I K E N D A T S Y 
 A L L I L E M O T S K U R U P 

1212
3434
1215
3532
4241

2123
4341
2152
4343
5121

3253
5141
4253
1312
4245

1414
3252

4134
5252
1313

Facit knep & knåp



www.barnensskane.com


