
KULLABERG

 – Hyggeligt gæstehus på Kullen til 4 personer   
med  havudsigt, sauna og jacuzzi

Villa Kullaberg 
Bed & Breakfast

Dramatisk natur og kulinariske perler
Kullen (Kullaberg) er navnet på det 8 km 
lange bjergområde 20 km nord for Helsing
borg, med Mölle som den meste kendte 
sommerdestination. 

Hele området er et mekka for naturelskere, 
uanset om man er til action som klatring, 
mountainbike, dykning og havkajak eller 
man bare vil nyde synet af klipperne og 
de mange smukke udsigtspunkter med en 
picknick kurv eller afprøve lokale specia
liteter ved at besøge f.eks. konditorier, 
gårdbutikker, vingårde og æblefarme. 

Höganäs er bestemt også et besøg værd. 
Her er den gamle keramikfabrik omdannet 
til Saluhal, (torvehal) hvor man kan ind
tage en dejlig frokost rundt om de gamle 
ovne eller købe nogle lokale lækkerier 
med hjem fra det store delikatesse torv. 

Villa Kullaberg Bed & Breakfast 
Tranekärrsvägen 88, 26 392 Jonstorp
www.villakullaberg.com
www.facebook.com/Villakullaberg
villakullaberg@gmail.com

Helene Brandi, Tlf. 3051 9523
Maria Holmström, Tlf. +46 73 361 3154



Villa Kullaberg
– afslappende luksus i naturskønne 
omgivelser

1,5 times kørsel fra København, midt mellem 
 byerne Jonstorp og Arild finder du dette skønne 
gæstehus med plads til 4 personer. 

Villa Kullaberg Bed & Breakfast ligger med hav
udsigt til Skälderviken og med direkte adgang til 
naturreservatet Skåneleden, (SL5) vandringssti 
og skønne oplevelser, både hvad angår naturen 
og små, gastronomiske perler, gårdsbutikker og 
vingårde.

Dette rummelige gæstehus består af et dejligt, 
lyst soveværelse med dobbeltseng, opholdsstue 
med dobbelt sovesofa og spiseplads, badeværelse, 
toilet, sauna, og et tekøkken med håndvask, kø
leskab, mikroovn, fryser og service til 4 personer 
(madlavning ej muligt). Sauna med havudsigt og 
opholdsstue med direkte udgang til privat terras
se med grill. 

I forbindelse med terrassen findes desuden en 
stor jacuzzi, som man har mulighed for at leje.

Aktuelle priser (2018)
 Lavsæson (14. okt. – 31. mar.) 

Ophold for 2 personer 730 kr. 
Ophold for 4 personer 1.170 kr. 

 Højsæson (1. april – 13. okt.) 
Ophold for 2 personer 880 kr. 
Ophold for 4 personer 1.430 kr. 
 
En bookning på minimum 2 nætter 
er påkrævet (mulighed for 1 nat 
på hverdage efter aftale med 
værterne). Kontakt os for hjælp til 
bookning,  aktuelle priser, tilbud og 
spørgsmål eller book dit ophold på 
www.villakullaberg.com
 
I lejen indgår:
· Morgenmad (selvbetjening)
· 2 mountainbikes
· Håndklæder og sengelinned
· Sauna
· WiFi
· Slutrengøring
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Böckebäk Havn 
200 meter

ICA Jonstorp, 5 km
City Gross Höganäs, 8 km

Rut på Skäret 1,5 km
Flickorna Lundgren 1,5 km
Svanshal Kro 1,5 km

ca. 150 meter fra huset.
Bus 224 mellem Jonstorp og Arild

Arild 5 km, Farhult 8 km, 
Höganäs 10 km, Nyhamnsläge
10 km, Fågelviken 10 km

Leje af jacuzzi
Kan bookes på hjemmesiden eller 
efter nærmere aftale med værterne 
på stedet.


