
KULLABERG

- Ett mysigt, modernt gästhus på Kullaberg för 4 personer  
med havsutsikt, bastu och jacuzzi

Villa Kullaberg 
Bed & Breakfast

Dramatiskt landskap och kulinariska pärlor
Kullaberg är namnet på den 8 km långa 
bergskam, här finner ni bland annat Mölle 
som är den mest kända sommardestina
tion. Kullaberg har en omgivelse för alla 
naturfantaster. Här kan man utmana sig 
själv med fysiska aktiviteter som klättring, 
mountainbike, dykning och kajakpaddling. 
Är man bara till att njuta av naturen längs 
Kullaleden finns det många vackra utsikts
punkter.

I området vid Villa Kullaberg finns lokala 
specialiteter att besöka, exempel; kondi
torier, gårdsbutiker, vingårdar och äpple
mosterier. 

Staden Höganäs är verkligen värd ett besök. 
Här finns den gamla keramikfabriken som 
har omvandlats till en Saluhall. Här kan 
ätas en trevlig lunch på restaurangen, som 
är placerad runt gamla keramikugnar. Det 
finns oxå möjlighet att köpa hem lokala 
godsaker från det stora delikatess torg. 

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

Maria Holmström, Tel. 073 361 3154
Helene Brandi, Tlf. +45 3051 9523



Villa Kullaberg
– avkoppling i den vackra naturomgivning

30 minuter nord från Helsingborg ligger Villa 
Kullaberg Bed & Breakfast som har både havs  
utsikt och ett fantastiskt fint naturreservat fram
för sig.

Här kan kopplas av med vandringsturer på 
Kulla leden (SL5) och bad och sol kan njutas vid 
skälder viken. På vandringsleden kan man upp
leva spännande miljöer som framträder gennom 
landskapets terränger och små gastronomiska 
pärlor, gårdsbutiker och vingårdar.

I gästhuset på Villa Kullaberg är det möblerat 
med dubbelsäng i sovrummet, bäddsoffa och 
matplats i vardagsrummet, ett stort badrum, 
toalettrum, bastu och ett pentry med diskbänk, 
micro, kyl, frys och serviser för 4 personer. (inte 
möjligt att laga mat). I vardagsrummet finns en 
egen bastu med havsutsikt och entré till  privat 
terass med grill. 

Framför terassen har vi också en stor jacuzzi/
Spabad som kan bokas.

Aktuella priser (2018)
 Lågsäsong (14. okt. - 31. mars) 

En natt för 2 personer 1040 SEK. 
En natt för 4 personer 1.670 SEK. 

 Högsäsong (1. april - 13. okt.) 
En natt för 2 personer 1.250 SEK. 
En natt för 4 personer 2.030 SEK. 
 
Bokningskrav är minst 2 nätter.  (1 
natt på vardagar kan bokas i överens
kommelse med värdarna) Frågor om 
aktuella priser, erbjudanden vänligen 
kontakta oss. Bokning genomförs 
direkt på: www.villakullaberg.com
 
Bokningen inkluderar:
· Frukost (självservering)
· 2 mountainbikes (vuxna)
· Handdukar och sängkläder
· Bastu
· WiFi
· Slutstädning
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Skälderviken: Böckebäk Hamn 
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 från huset.
Bus 224 mellem Jonstorp og Arild

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

Boka Jacuzzi
Det kan bokas direkt på hemsidan 
eller i avtal med värden på plats.


