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1. Arild
2. Djupadal
3. Josefinelust/Trollhättemal
4. Käringmalen/Gubbamalen
5. Ablahamn
6. Blå mal
7. Paradishamn
8. Stenstugorna
9. Ransvik
10. Solviken
11. Fågelviken

NATURRESERVAT I SKÅNE LÄN

Kontaktinformation:

naturum Kullaberg, 042-34 70 56
Kullabergs naturreservat
Italienska vägen 323
263 77 Mölle
www.kullabergsnatur.se
naturum.kullaberg@lansstyrelsen.se

Guide till 18 badplatser
och 2 pooler
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		Badplatser på
		Kullaberg

Badplatser på Kullaberg
Kullabergs spännande natur inbjuder till fina
upplevelser året runt. Speciellt sköna sommardagar när vattnet ligger spegelblankt och skimrar i smaragdgrönt lyster lockar extra.
Här finns många natursköna platser bland klipporna för sol och bad, varav 18 av dem nämns i
denna guide.
Säkerheten är viktig! - Var alltid uppmärksam
på snabba väderomslag och starka undervattensströmmar som kan uppstå plötsligt utan
förvarning.
All vistelse i naturreservatet sker på egen risk.
Kom förberedd och rätt utrustad.

1 Arild Flera badplatser; där Klötet, Nabben,
Tussans och Röda hallar är de mest populära.
Söder om Klötet finns även en liten pool. Nära till
busstation, parkering, kiosk/kafé och toaletter.

4. Käringmalen/Gubbamalen Två vackert belägna klapperstenstränder och en lagun. Avstickare
från blå led mellan Josefinelust och Ablahamn.
Brant trappa med ledlina.

8. Stenstugorna Vackert inramad liten strand,
aningen svårtillgänglig mellan Lahibiagrottan och
Åkersberget. Nås enklast från klipporna i södra
delen. Även populär klätterplats.
9. Ransvik (Omslagsbilden) Vida berömd badplats sedan de första gemensamhetsbaden i Sverige inleddes här. Fortfarande lika populär tack
vare det natursköna läget. Parkeringsplats,
kafé/restaurang, dusch och toaletter.

2. Djupadal Vackert belägen stenstrand med
höga klippväggar, raukar och laguner. Lätt att nå
från Mölle förutom sista biten som är brant.
Här finns trappor och ledlina. Fantastisk utsikt
och spännande grottunnlar i närheten.

5. Ablahamn Populär badplats, särskilt hos ungdomar som gillar hoppa från klippor. Avstickare från blå led via trappa. Kort avstånd
från Kullagårdens parkering och toalett.

3. Josefinelust/Trollhätte mal Populär badplats,
speciellt vackra sommardagar då många beger
sig hit även för att dyka och utforska grottorna.
Nås antingen från parkeringen i Josefinelust eller
från blå led via stentrappor i bäckravinen.
Flera utsiktsplatser.

6. Blå mal Naturskönt belägen strand norr om
Ablahamn, avstickare från blå led mot Visitgrottan. Brant trappa med ledlina.
7. Paradishamn Längst ut på Kullabergs spets
ligger denna djupa lagun, skyddad av en klippö
likt en naturlig vågbrytare. Välbesökt plats
varma sommardagar.

10. Solvik Näst Ransvik den mest besökta badplatsen på Kullaberg. Stenstrand, brygga, trädäck
och grund pool. Särskilt nakenbad för damer.
Kiosk sommartid. Toaletter och dusch.
11. Fågelviken Liten strand med badbrygga i
sydvästra delen av Mölle. Nära till busstation,
parkering, toaletter, dusch och service.

