Längre söderut kommer du inte.
Inte i Sverige i alla fall.

Smygehuk är ett bra utgångsläge för fågelskådaren. Se transträcken dra förbi.

foto charlotta laxmyr.

STF Smygehuk Vandrarhem är inrymt i den gamla fyrvaktarbostaden vid foten av Smygehuk fyr. Några hundra meter österut
ligger den gamla fiskehamnen med rökeri, kaféer och souvenirshop. I det charmiga Köpmansmagasinet ordnas utställningar,
matdagar, musik, teater och andra evenemang under sommaren.
Söderslätts småvägar med dess byar, kyrkor och vida sädesfält
är spännande att upptäcka från cykelsadeln. Hyr en cykel och
utforska omgivningarna. Fiska, fågelskåda eller klättra upp i fyren
och låt blicken vila mot horisonten! Varmt välkommen till ett hus
med atmosfär – bli fyrvaktare för en natt!

Augustimånen är en upplevelse.

Dubbelrum eller familjerum.
Fönster mot mot havet
eller mot trädgården.
Hyr sänglinne eller ta med eget.
Här möts himmel och hav. Laxöringen är fin på vårvintern,

Vi serverar frukost i Mistlurshuset
maj–augusti. Grupper året om.

Hyr hus & fyr för
släktträffen, kompisgänget,
eller kick-off för företaget!

Trädgården inbjuder till lekar och spel – eller så sitter man
på sjösidan och låter blicken vila långt ut över havet.

En cykeltur är spännande! I Smyge med omnejd bröt man kalk fram till 1950-talet.
Kalkugnar ute på slätten vittnar om den tiden. Hamnen var en gång ett kalkbrott
Frukost i bersån, huskatten Mirre myser.

och det gamla kalkberget ligger i dagen när det är lågvatten, miljoner år gammalt.

Fyrvaktarbostaden med nio rum har plats för totalt 28 personer.
Fyrvaktarbiträdet Hittinus lilla vindskammare är idag ett dubbelrum med utsikt över hav och fyr. Sommartid öppnar vi även två
rum i bagarstugan. Hundar är välkomna i vissa rum.
På vandrarhemmet finns ett självhushållskök samt ett litet samlingsrum med tv. Huset är delvis handikappanpassat med ramp
och anpassad dusch och toa. Konferens- och möteslokal i Mistlurshuset för ca 20-25 pers.

Internationella fyrdagen firas 3:e helgen i augusti.
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omslagsfoto tommy arvidsson.

öppen
dagl 15.5–31.8, övrig tid
efter överenskommelse.
ring, sms:a eller skicka
mail.
Hitta hit? Följ kustvägen, väg 9, från Trelleborg 14 km, från
Ystad 30 km. Från

foto tommy arvidsson.

foto tommy arvidsson.

Boka via hemsidan,

4:e ordn (500 mm) dioptrisk trumlins med 5+5 inslipade ringar. 20W lampa.

tåg och buss.

Smygehuk fyr är 17 m hög och byggd i järn år 1883. Efter att
ha varit nedsläckt under många år återtändes den år 2001 och vägleder nu fritidsbåtar och lokala fiskare runt udden. Fyren är öppen
dagligen under sommaren, vår och höst efter överenskommelse.
Här har man en vidsträckt utsikt över hav, åkrar, och ängar. Fyrplatsen
och vandrarhemmet kan hyras för bröllop, dop och andra evenemang.

The reception is open
daily during the summer season 15.5–31.8. Other times by
agreement. Just call, text a message, send a mail, or make your
reservation direct via the website www.smygehukhostel.com
Find the way? Follow road 9, coast-road, from Trelleborg 14 km,
from Ystad 30 km. Malmö 45 km, Copenhagen 65 km. Train and
buses from Malmö/Trelleborg.
Die Rezeption ist
während der Sommersaison, 15.05–31.08, täglich geöffnet.
Zu anderen Zeiten nach Vereinbarung. Bitte rufen Sie an, senden Sie
eine sms, eine Email, oder buchung Sie online via smygehukhostel.com.
Anreise: Folgen Sie der weg 9, Küstenstraße, von Trelleborg 14 km, von
Ystad 30 km. Malmö 45 km und Kopenhagen 65 km. Zug und Buss von
Malmö/Trelleborg.
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Smyge fyrväg 194 | 231 78 Smygehamn
boka@smygehukhostel.com

Smygehuk

www.smygehukhostel.com
TEL 0046-(0)410-245 83
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TEXT 0046 (0)706 59 50 30

Den gamla fiskehamnen i morgonljus.

Lyshöjd över havet: 19,6 m. Lysvidd: 2 Nm. Nuvarande optik:

Malmö/Trelleborg går

form, original & foto (där inget annat anges) ©annalena sundin, tryck: lenanders, kalmar.
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Receptionen är

Smygehuk lighthouse is 17 meters high and built of iron
in 1883. After having been switched off for many years it was relit
in 2001 and now guides the recreational craft and local fishermen
around the headland. The lighthouse is open daily to visitors
during the summer, in spring and autumn by arrangement. Here
you have a sweeping view of the sea, fields and meadows.

Der Leuchtturm von Smygehuk ist 17m hoch und
wurde 1883 komplett aus Eisen erbaut. Nachdem er viele Jahre
ausgeschaltet und somit außer Dienst war, wurde er im Jahre 2001
wieder eingeschaltet und führt nun die Sportboote und lokalen
Fischer um Schwedens südlichste Landspitze. Für Besucher ist der
Leuchtturm täglich im Sommer geöffnet. Ihnen bietet sich ein
weiter Blick auf das Meer, Felder und Wiesen.

The old lighthouse-keeper’s house has 9 rooms
(doubles and familyrooms) and a kitchen for self-service. We serve
breakfast in the old foghornhouse may–aug. The lighthouse and
the hostel can be rented for schoolgroups, weddings, baptisms and
other events.
In the surroundings you have a garden for play and recreation,
the fresh breeze of the sea and of course the lighthouse with an
amazing view from the top. Nereby you can visit ”the southest
peak of Sweden”, with the old fishingharbour, smokehouse and
cafés. In the summertime you will find touristinformation, exibitions and handicrafts here. In the village, a kilometer away, there
are restaurant and shop.

Willkommen in der südlichsten herberge
Schwedens! Das alte Leuchtturmwärterhaus hat 9 Zimmer (Doppel- und Familienzimmer) und eine self-service Küche. Wir servieren Frühstück von May bis Aug. Sie können den Leuchtturm
und die Herberge gerne für Gruppen, Hochzeiten, Taufen und
andere Veranstaltungen mieten.
In den Außenbereichen finden sie einen Garten zum Spielen
und Erholen, die frische Seebrise, und natürlich den Leuchtturm,
der von seiner oberen Plattform einen wunderbaren Ausblick
bietet. In der Nähe befindet sich der südlichste Punkt Schwedens
mit dem alten Fischereihafen, einer Räucherei und Cafes. Im
Sommer gibt es dort Touristeninformation, Ausstellungen und
Bastelarbeiten. Ins Dorf gibt Restaurant und Geschäft.
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Smygehuk

POSITION: N 55° 20,5’ / O 13° 21,3’
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