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Vildmarkstur til Halland med skøn natur og masser af velvære 

Lørdag den 25. – søndag 26. august 2018 
 

Kom med til ”verdens ende”. Ja, sådan beskrev vi denne unikke plet tilbage i 
2004, hvor vi for første gang stiftede bekendtskab med Ulvanstorp bed and 

breakfast, et fuldstændigt fantastisk sted. Bare tre timer fra København! 
 

Frisk luft, fornyet energi, naturens ro omkring dig og følelsen af at blive træt på 
den helt rigtige måde, fordi du har været fysisk aktiv, er blevet forkælet med 

masser af velvære og spist dig mæt i de skønneste måltider med mad fra 
nærområdet. Det er hvad du kan forvente dig af vores vildmarkstur til Halland.  

 

 
 

Vi mødes kl. 9.30 lørdag morgen og efter en god kop kaffe og lidt morgenmad, 
bevæger vi os ud på en længere vandretur på ca. 17 km. Vi skal vandre gennem 

typiske Hallandske skovområder med smukke søer, betagende udsigtspunkter, 
klipper, klippehuler, rigt fugleliv, elge, vildsvin og rådyr. 

 
Undervejs holder vi et par timers pause til en velfortjent vildmarkslunch, som 

meget vel kunne bestå af lidt vildt fra skovene og efterfølgende et 
magisk ”vildmarksbad”, hvor de ømmme fødder og muskler løsnes op i det 

skønne 39 grader varme vand.   

 

  
 

Tilbage i Ulvanstorp vil saunaen være tændt, og man kan man se frem til 
velvære på allerhøjeste plan. 

 



     

 

 

Vi tilbyder massage af ben og fødder, et godt glas øl og stegte svampe hapser, alt 

imens vi byder aftenen velkommen og forberedelserne til middagen så småt kan 
begynde. Vi starter med en lille hjemmebrygget skovbær-snaps. 

 
Middagen består af lækkerier fra området. Men, det er jo august, så mon ikke der 

også vil være krebs på tallerkenen!    
 

   
 
Søndag morgen lægger vi ud med husets berømte morgenbuffet med lækre 

lokale produkter efterfulgt af mere forkælelse og dejlig, frisk luft. 
Lyngen blomstrer og der vil være rig mulighed for at gå sig en tur med husets 

værtinde og blive klogere på svampe og dyreliv.  

Til dem som har lyst til at få masseret de spændte skuldre og nakke efter 
gårsdagen aktiviteter, sætter vi et skema op, som man kan skrive sig på.  

 
Alt i alt bliver det en formiddag med vores opskrift på ægte ”skov-terapi”; 

massage, natur, mad, skovbund, klipper, tipi, rensdyrskind, kogekaffe, 
hjemmebagt knækbrød og måske en skovsnaps.  

 
Vi slutter vildmarksopholdet i skoven af med husets stenovnbagte pitabrød med 

fyld, og kommer stille og roligt tilbage til verdenen udenfor kl. ca. 13.00, 
hvorefter vi sætter kurs mod havet og vores næste lille luksuseventyr – Varbergs 

Kallbadhus. Et ualmindeligt smukt sted beliggende ved stranden i Varberg. Vi skal 
have en dukkert i det forfriskende hav og dernæst nyde saunaen med betagende 

havudsigt. Bedre bliver det bare ikke!  
 



     

 

 

 
 

  
 
 

Inden vi siger tak for denne gang skal vi selvfølgelig ”fika lite”             
Vi forventer at slutte weekendens program kl. ca. 15.00   

 
Pris per person: Kr. 2.995,- d.kr. 

 
Du får:  
 

• Ophold i delt værelse på Ulvanstorp bed & breakfast www.ulvanstorp.se 

• Mulighed for at ankomme fredag aften og morgenmad lørdag morgen  
• Ca. 17 km lang guidet vandretur  

• ”Vildmarksbad” (39 grader brændeopvarmet hottub) 
•  Sauna 

•  30 min. ben og fodmassage 
•  20 min. morgen yoga i skoven 

•  30 min. velvære massage 
•  Vildmarkslunch 

•  2 x morgenbuffet 
•  Øl omkring bålet 

•  Middag (heriblandt krebs) 
•  Et par glas vin 

•  Hjemmelavet frokost søndag 
•  Vand, kaffe, te og snack 

http://www.ulvanstorp.se/
http://www.kallbadhuset.se/


     

 

 

•  Entre Varberg Kallbadhus 

• ”Fika” (kaffe og kage)  
 

Programmet starter lørdag morgen kl. 9.30 på destinationen. 
 

Vi håber at billederne taler for sig selv. Vi kender og elsker dette område som 
vores egen bukselomme. Vi har begge små huse/torps her, hvor vi lever det 

enkle liv, så snart vi kan komme af sted med det!    
 

Vi lover, at du kommer hjem med fornyet energi efter en weekend i det svenske 
med masser af skøn natur og velfortjent velvære. Så hvis du trænger til at 

trække vejret godt i gennem, mærke dig selv og se hvad man også kan, så tag 
med os!  

 
  
 

Du skal pakke: Gode vandtætte vandresko, håndklæde, badetøj, varm trøje, 

regntøj, vandflaske, dagtursrygsæk, indesko og hyggetøj. 
     

Praktiske informationer:  
Ved bestilling opkræves et depositum på 500,- d.kr., som refunderes hvis turen 

ikke bliver til noget. 
Helgen gennemføres ved 8 deltagere. 

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet til enhver tid. 
Penge bedes indbetalt på Nordea konto: 2112 – 6881 524 404 

 
 

 
 

 
Tina Klausen   Bente Colberg 

komafsted.nu   bentecolberg.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


