Matälskare

Smygesugna

Shoppingglada

Tips & nyheter

Visit Trelleborg
@visittrelleborg
Häng med oss på
Facebook & Instagram!

Golf
Locka släkt och vänner till besök med golf
på Skånes sydkust. Visste du att flera av
våra boendeanläggningar erbjuder golfpaket?
I samarbete med Trelleborgs tre golfbanor har
de tagit fram fördelaktiga erbjudanden.

Vikingar

Ladda ned
”Konstvandring
i Trelleborg”
appen!

Den 26 juni öppnar sommarsäsongen på vikingaborgen Trelleborgen och
samma dag invigs den nya utställningen. 8-10 juli är det dags för det årliga
”Slaget om Trelleborgen” med vikingar,
stridsshow, marknad, musik och barnteater.

Trelleborgs Allehanda
från Visit Trelleborg,
Trelleborgs kommun &

Närheten till havet och kontinenten lovar både nyfångat
och hippt. Slättens skafferi är dessutom fyllt till brädden
med lokalt och närodlat. Detta är smaker från sydkusten.

SEMESTERTIPS
•

•

•

•

I vinfältet på Hällåkra vingård drömmer
du dig bort till Provence. Ta en promenad
i vinfältet, ät gott i Vinoteket eller boka en
vinprovning. I gårdens äppelodling frodas
frukterna till John Taylors ”Dryg Cider”.
Sodalicious är Sveriges enda ekologiska
läskedrycksfabrik. Här görs läsk för hand
med ekologiska råvaror, utan färg- och
konserveringsämnen. Fabrikören själv
säljer läsk direkt i den lilla fabriken.
Det röda bäret är det pulserande hjärtat
på Hallongården. Här odlas, säljs, kokas,
bakas och torkas hallon i mängder. Du hittar självplock, café, gårdsdjur att hälsa på
och en härlig butik. Under höst och vinter
kan du stöpa ljus och frossa i våfflor.

utvalda råvaror och vatten från slottskällan
på Jordberga gods. I gårdsbutiken hittar
du lätt- och folköl.
•

•

•

Hönsinge Hantwerksbryggeris öl
bryggs för hand och i liten skala av noga

Weinbergs på Idala Gård är en klart
lysande stjärna på Skånes gastronomiska
himmel. Rätterna från gårdsbistron serveras i magisk miljö i orangeriet med utsikt
över trädgården.
Grönby Charks charkuterier är kronan på
verkat på de stenungsbakade surdegspizzorna. Slå dig ner och njut eller handla
med dig hem från gårdsbutikens exklusiva
sortiment.

Smygehuk är Trelleborgs största besöksmål och
Sveriges sydligaste udde. Här får du några lokala
Smygetips att krydda ditt besök med.

Älskar du att shoppa, men vill göra det medvetet?
Besök slättens galleria - gårdar och butiker med lokalt
hantverk, trendiga varumärken, vintage, loppis och unik charm
•

•

•

Stenmarks lönnugn är den ”hemliga”
pizzerian i trädgårdsmiljö där du förbokar
din pizzadeg och hämtar din hantverkspizza på vägen hem.

Du hittar inredning för alla smaker och
stilar på landsbygden omkring Trelleborg.
Från charm och stor variation hos Agdas
Countryshop, Sartzro och Albert och
jag, till handplockad design hos Dahlia
och vänner.
På Slättarps Gård och Ullahills Magasin finns en skön mix av inredning, mode
och blommor. Här kan du även fika och
äta gott. Södrast på Smygehuk går i samma stil men lockar även med barnkläder
och leksaker.

•

”Goda Livet på Landet” är ett nätverk på
landsbygden som ordnar shoppingrundor
och aktiviteter året om.
www.godalivetpalandet.se

•

Under sommaren hittar du lokalt hantverk
i Köpmansmagasinet på Smygehuk.
Vill du besöka konstnärernas ateljéer och
gallerier så finns de listade intill kartan på
andra sidan.

•

Du som vill ha trädgårdsinspiration och
gillar att inreda såväl ute som inne tar dig
till Ting Ute & Inne, Livex, Innergården
7, Terdéns Gardencenter eller Strandblomman.

Älskar du återbruk är Trelleborg platsen
för dig! På Slättarps Gård hittar
du Slow Living Home och
A Piece Lux. Ljuvliga loppor
finns bl a hos Källstorps
loppis, Made by Mi,
Loppan och Äspö
Retrotorp.

•

Det finns en unik huggormspopulation på Smygehuk. Den skyddas av ett
ormstaket som du hittar mellan fyren och
hamnen. Var snäll mot ormarna, de är
fridlysta!

•

Klättra upp i den 17 meter höga Smygehuks fyr och njut av en hänförande utsikt
över havet och slätten.

•

		 Blir du hungrig under besöket hittar du
fisk och skaldjur hos Smyge Fiskrökeri. Intill ligger Café Smyge
med Sveriges sydligaste
räkmacka och hos Smygehuk Kiosken hittar du
en härlig glassmeny.

För fler
tips, broschyrer
& inspiration, besök

visittrelleborg.se

TRELLEBORG
& SYDKUSTEN

Upplev

Äventyrslystna

Historienyfikna

Tagga #visittrelleborg
i sociala medier och
ge oss ditt bästa
semestertips!

•

Star Wars-hus? Den äldsta kalkugnen,
från mitten av 1800-talet, ligger mellan
hamnen och Köpmansmagasinet.
•

Smyge kärr är en grön oas med grodor,
salamandrar och den utrotningshotade
strandpaddan. Strax intill hittar du också
en lekplats och hundrastplats.

•

I ett av Garnhusen, där yrkesfiskarna
förr i tiden vårdade sina nät, hittar du en
utställning om kalken, fisket och Smygeskepparnas storhetstid.

•

Vid sydligaste punkten finns grillplats,
selfiespot, båtlek, kikare och en
utkiksplattform där du står på Sveriges
sydspets – se upp så att du inte blir blöt
om fötterna!

Visst ser de
åtta kalkugnarna i
Östra Torp ut som

Utenjutare

Våghalsar hoppar på
tvåhjulingen och tar sig
ut till Albäcksskogen! Här
öppnar två sprillans nya
MTB-banor i sommar – en
250-meters och en
1-kilometersbana.

Vill du läska dig med något
uppfriskande i sommar?
Hos Sydkustens Gårdsbryggeri hittar du Mustskåpet med
äpplemust på bag in box och i
flaska. Här är det självbetjäning
som gäller dygnets alla timmar.

Musikfestival

Årets bästa beachhäng
hittar du på musikfestivalen
”South Beach Festival” vid
Dalabadet den 27 juni-2 juli.
Artister som Markoolio och
Klara Hammarström står
redan på programmet som
uppdateras löpande.

Varmt välkommen till Trelleborg och Sydkusten. Här är du på
Sveriges sydligaste plats med en rik historia och vackra omgivningar.
Du har alltid nära till saltstänkta äventyr vid havet och ett
kreativt myller av charmig shopping och upplevelser.

Shopping

Lov och ledig tid är härligt för både stora och små.
Dra ut på äventyr tillsammans med våra bästa upplevelser
för hela familjen i bakfickan.

0410 - 73 33 20

visittrelleborg@trelleborg.se

•

Sydkusten är känd för sina ljuvliga sandstränder. Vid Dalabadet, Gislöv, Skåre
Skansar, Smygehamn och Beddingestrand hittar du dessutom bryggor att
bada från.

•

Vill du bada i pool besöker du Anderslövs
friluftsbad som har en 25-metersbassäng
och en barnpool.

•

Albäcksskogen är vår mest stadsnära
oas. Här finns en bana för Discgolf, äventyrslekplats, grillplatser och elljusspår.
Nytt för i år är de MTB-banor som ska stå
färdiga i sommar för dig som inte backar
för fart och fläkt.

visittrelleborg.se

#visittrelleborg
Producerad av: AB Visit Trelleborg 2022. Foto: Apelöga, Jenny Brandt, Visit Trelleborg. Tryck: Trelleborgs Allehanda 2022.
Öppettider m m kan ändras under sommaren. Vi reserverar oss för eventuella fel och ändringar.

•

0410-73 33 20
visittrelleborg.se

0410-73 30 00
trelleborg.se

Tipstelefon: 0410 545 99
trelleborgsallehanda.se

Golfnyfikna kan testa Pay & Play hos
Tegelberga GK. Du hyr all utrustning på
plats och det behövs inget grönt kort.

•

Inte bara vikingar trivs på Trelleborgen.
I dammen finns massor av grodor som
sjunger fint på sommaren. Var försiktig när
du hälsar på, dammen är ju deras hem.

•

Förutom båtspan och brygghäng lockar
hamnen i Skåre med en snorkelled som
tar dig ut på äventyr i det marina naturreservatet. Väster om fiskeläget finns en
lekplats och en utkiksplattform där du kan
spana säl och fåglar.

•

Stenbäcks Flygmuseum med flygplan,
motorer och simulatorer är spännande för
både stora och små med högtflygande
planer.

Trelleborg, slätten och sydkusten är en plats där människor
levt i tusentals år. Låt landskapet ta dig på en tidsresa genom
årtusenden och lär dig mer om den spännande historien.
•

•

När gravfältet i Skateholm hittades fick
historieböckerna skrivas om. Ingen visste
att det fanns bofasta på Skånes sydkust
redan på äldre stenåldern. Besök boplatsen i Skateholm och Trelleborgs Museum
med fynden från gravfältet. Här möter du
även BBC-kändisen Skateholmskvinnan i
utställningen Öga mot Öga.

•

Gör en tidsresa till vikingarnas Trelleborg
via runstenen i Tullstorp, gravfältet vid
Albäck och Vannhögsvikingen med de
filade tänderna på Trelleborgs Museum. Framförallt – upplev vikingaborgen
Trelleborgen, som gett staden sitt namn
och delvis återskapats på sin ursprungliga
plats. I sommar invigs här en ny utställning
om arkeologin och borgens historia sett
genom den mytomspunna völvans ögon.

•

•

Hamnar och fiskeläge är viktiga platser då
som nu. I Gislövs hamn finns en veteranbåtsbrygga med historiska båtar byggda
med en metod som är ett UNESCO kulturarv. I Skåre och Gislövs hamn finns små
fiskemuseum och öster om Skåre hittar
du Skåre Skansar - ett försvarsverk från
1600-talet.
I Klagstorp ligger Uniform Collection,
Sveriges enda museum med civila och
militära yrkesuniformer från 1900-talet.
Här finns även kostymer och rekvisita från
kända film- och tv-produktioner.
Nyfiken på krigshistoria? Vandra längs
kusten och upptäck forten i den sk Per
Albin-linjen från 2:a världskriget eller
besök Norra kyrkogården där du httar en
främlingskyrkogård och ett monumentet
från 1:a världskriget.

Om värmen lyser med sin frånvaro
har våra hotell härliga alternativ.
Palm Tree Hotels relaxavdelning
lockar med IR-bastu och Smygehus
Havsbad med uppvärmd utomhuspool.
Utomhus badupplevelser hittar du hos
Dannegården och Weinbergs Hotel.

Sydkusten är som gjord för ett rikt friluftsliv
med Sveriges längsta sommar som skapar härliga
möjligheter för friluftsfantaster.
•

Sydkustleden är en nationell cykelled
som löper längs Skånes kust mellan Helsingborg och Simrishamn. Trampa de 35
km i Trelleborg och gör sköna stopp längs
vägen. www.sydkustleden.se

•

Vill du vika av från Sydkustleden så låt
våra cykelturer med utgångspunkt i
Trelleborg eller Smygehuk guida dig. Ta
dig på två hjul ut på vackra Söderslätt och
upptäck kultur, historia och besöksmål.
www.visittrelleborg.se/cykla

•

Föredrar du att ta dig fram på två ben?
Då hittar du Skåneledens etapp 22 Fru
Alstad-Trelleborg - 13 km vandring genom
vackert slättlandskap och gamla byar, och
etapp 23 Trelleborg-Skåre - 10 km vandring genom Trelleborg och längs kusten.
www.visittrelleborg.se/vandra.

•

Du kan också Pilgrimsvandra från Trelleborg mot Dalby, en vandring från kloster
till kloster. Sträckan kallas Mariavägen
och är en del av leden mellan Santiago
de Compostela och Nidaros. Kyrkan i Fru
Alstad är en pilgrimskyrka, vars mittpelare
är täckt av pilgrimsmärken.
www.pilgrimsvagen.se

•

Sydkusten och sjöarna bjuder på fina
möjligheter till fågelskådning året om. Du
hittar utkiksplattformar strategiskt placerade för att maxa din upplevelse.

•

Fiska abborre, gädda, havsöring, lax,
näbbgädda, sill och torsk längs kusten.
Fiske ingår inte i allemansrätten men du
får fiska fritt med spö och andra handredskap längs havskusten, utom vid åmynningar. Skånes fiskebestämmelser:
www.lansstyrelsen.se

Älskar du att botanisera i slättens
galleria? Albert och jag och TIKA är två
nyheter för i år. Vill du hitta mer inspiration
kollar du in Visit Trelleborgs shoppingrundor med härliga tips från landsbygd
och city.

Självplock ligger i tiden
och utbudet runt Trelleborg är brett med
allt från blommor till blåbär. Nytt för i år är
bl a Bloom & Berså på Hällåkra vingård,
där du skapar och plockar din bukett direkt
i blomsterlandet.

!

Hitta mer att upptäcka & tips om Trelleborgs stad på visittrelleborg.se
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Stulna Bestick Stadens minsta
restaurang med fokus på husmanskost.

3

Axel Ebbes konsthall Konstnären Axel
Ebbes samlade verk.

14 Signum Stadens äldsta modehus för
kvinnor med 400 kvm handplockade
kollektioner.

4

Trelleborgs stadspark Påfåglar, lekplats,
100 olika sorters träd, konst m m.

5

Trelleborgs museum Stadshistoria, fasta
och skiftande utställningar.
Kafé och museibutik.

6

Stortorget Fontänen ”Sjöormen”, vattentorn.

7

Valengallerian Butiker, ICA,
uttagsautomater, apotek m m.

8

Gågata Öl från Hönsinge Hantwerksbryggeri finns hos bl a Palm Tree Hotel, Systrar
& Bönor och Queens Sportsbar.

VÄSTRA TORP
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Badplats

Skåneleden

Bodarpsturen

Stora Smygerundan

Färjelinje

Gästhamn

Pilgrimsvägen

Virestadsvarvet

Lilla Smygerundan

Tåg-/buss

Vindskydd

Sydkustleden

Ståstorpsån

38, 43, 61, 67
127

Visit Trelleborgs cykelturer

59. Sartzro
Alstads stationsv/ Landsv 1447
Bohemisk inredning & livsstil.

70. Smygehuk & Smyge hamn
Småbåtshamn och strövområde med bl a fyr,
kalkugn, rökeri, café, kiosk, butiker, sevärdheter,
turistinformation och framförallt Sveriges sydligaste
udde!

60. Slow Living Home
Slättarps Gård, +46 (0)72 157 40 95
Inredning & design med inriktning på
hållbart, etiskt och klimatsmart.
61. Smygeboden
Smyge Strandv 39, +46 (0)410 33 30 60
Tyg, garn och sömnad. Utför maskinbroderi på valfritt klädesplagg.
Scanna
koden och se
alla cykelturer
i mobilen!

Trelleborg ligger i gammalt natur- och kulturlandskap. Terrängen är varierad med
stränder och strandängar, vidsträckt slättlandskap med byar, åkrar, och pilealléer
samt ett kuperat skog- och backlandskap i norr.
Ta cykeln och ge dig ut på upptäcksfärd i de vackra omgivningarna!
På www.visittrelleborg.se/cykla hittar du beskrivningar till varje runda.
Bodarpsturen, 27 km: Trelleborg • Skegrie • Västra Värlinge • Bodarp • Fuglie • Villie •
Hammarlöv • Västra Tommarp • Trelleborg
Virestadsvarvet, 25 km: Trelleborg • Kyrkoköpinge • Gylle • Haglösa • Västra Alstad • Fru Alstad •
Västra Virestad • Bösarp • Gislövs by • Dalköpinge by • Dalabadet • Östra Stranden • Trelleborg
Stora Smygerundan, 55 km: Smygehuk • Beddingestrand • Skateholm • Tullstorpsån • Stora Beddinge
• Tullstorp • Jordberga • Lilla Jordberga • Brönnestad • Hönsinge • Grönby • Norra Grönby • Grönalund •
Sörby • Anderslöv. Välj sedan väg 1: Fröjdenborg • Vallby • Stora Isie • Östra Torp •
Smygehuk, eller väg 2: Norra Åby • Södra Åby • Lilla Isie • Västra Torp • Böste • Smygehuk

62. Strandblomman
Beddinge Strandv 99, +46 (0)410 244 45
Blommor, trädgård, inredning.
63. Terdén Gardencenter
Tommarpsv 269, +46 (0)761 27 57 03
Blommor, rosor och allt till trädgård.
Trelleborgsrosen finns här om
du har tur!
64. Tika
Stensoppvägen 45, Beddingestrand
Inredning, kläder, smycken m.m.
65. Ting Ute & Inne
Modeshögsv 5, +46 (0)410 33 47 37
Butik & visningsträdgård för uteoch innemiljöer.
66. Ullahills Magasin
V Virestad, +46 (0)708 40 78 79
Välsorterad butik med kläder, inredning
och blommor i lantlig miljö.
67. Väv & Prylar
Smyge Strandv 64, +46 (0)410 244 60
Färdiga vävar, mattor & tillbehör.

Hamnar
35 km sydkust med tre härliga småbåtshamnar, var
och en med sin egen speciella karaktär.
68. Gislövs hamn
Fiskeläge och gästhamn intill sandstrand. Café och
veteranbåtsbrygga med historiska båtar.

Natur & aktivitet
Här finns varierad natur med allt från kust och
sandstränder till slättens platta majestät och ett
lummigt sjö- och backlandskap.
71. Albäckskogen rekreationsområde
Grillplats, motionsslinga, ”Tarzanstig”, Matteslinga,
Hälsans stig, Discgolfbana och MTB-banor.
72. Beddinge strandhed
Naturreservat med öppen strandhed, fridlysta
blommor, ovanliga fjärilar, fågelliv m m.
73. Dalköpinge ängar
Naturreservat med öppna betade ängar, våtmarker,
Gislövsåns mynning, fornminne m m.
74. Fredshög-Stavstensudde
Marint naturreservat utanför Skåre med blåstångsskogar och ålgräsängar under ytan. Ofta vilar sälar
på de uppstickande stenarna.
75. Fårabackarna
Naturreservat som är en liten rest av forna tiders
utmarkslandskap med intressant strandtäppsflora.
76. Maglarps sandtag
Naturreservat som är en nerlagd sandtäkt. Här
trivs många arter av solitära bin och backsvalor.
77. Pilgrimsvägen ”Mariavägen”
Pilgrimsvägen i Trelleborg är en del av vägen mellan Santiago de Compostela och Nidaros.
78. Skåneleden
Med start vid Trelleborg C hittar du SL2 som tar dig
norrut mot Svedala och SL5 som tar dig västerut
mot Skåre.
79. Sydkustleden
Sydkustleden följer kusten i Trelleborgs kommun.
Den utgör Sveriges tredje nationella cykelväg och
bjuder på härliga havsvyer.

80. Skåre snorkelled
Öster om Skåre finns en snorkelled som tar dig ut i
det marina naturreservatet.

Golf i Trelleborg
De tre golfbanorna är varierade och karaktärsrika
och lockar även med mat, dryck och härliga miljöer.
Golfrestaurangerna hittar du under ”Mat & dryck”.
81. Bedinge Golfklubb
Golfbanev 10, +46 (0)410 255 14
82. Tegelberga Golfklubb
Tegelbergav 71-14, +46 (0)40 48 56 90
83. Trelleborgs Golfklubb
Kämpingev 19, +46 (0)410 33 04 60

Stränder & bad
Det finns badmöjligheter längs hela kusten men
badplatserna som syns på kartan är extra omtyckta. Du hittar även bad inomhus och i bassäng, samt
en hundbadplats.
Badplatser på kartan:
Beddingestrand, Dalabadet, Gislövs Strandmark,
Nybostrand, Skateholm, Skåre Skansar, Smyge
Havsbad, Östra Stranden.
84. Anderslövs friluftsbad
Idrottsv 6, +46 (0)410 73 45 10
85. Trelleborgs badhus
Ö Vallg 6, +46 (0)410 73 38 70
Olika pooler, badland, rutschkana, motionssim,
bubbelpool, ångbad & relax m m.
86. Trelleborg hundbadplats
Hundar får bada på västra delen av Östra stranden.

Museum
Lär dig mer om Trelleborgs historia, stå öga mot
öga med en viking, besök en mölla eller ett uniformsmuseum.
87. Trelleborgen Vikingamuseum
V Vallg 6, +46 (0)410 73 30 21
Rekonstruerad vikingaborg. Museum, café, butik,
vikingagård med odling och grophus.

18 Trelleborgen Återskapad vikingaborg,
vikingagård, museum med butik.
19 Hotell Dannegården Hotellboutique och
restaurang i redarvilla från tidigt 1900-tal.
Cykeluthyrning.
20 Palmavenyn De berömda palmerna,
ursprunget till smeknamnet ”Palmernas
stad”.

11 Bengtssons Stadens äldsta herrklädesbutik med tidlösa, klassiska varumärken.

Tillbaka på Trelleborg C kan du ta
dig vidare längs sydkusten. Besök
Dalabadet, Gislövs läge eller Gislövs hamn
som avslutning på dagen.

12 Roskvist Guld Lokal guldsmed med
palmsmycken och egen design.

100. Södra Åby Mölla
Södra Åby Byaväg, +46 (0)709 30 62 99

116. Smygehus Havsbad
Smyge Strandv 136, +46 (0)410 503 00

101. Stenbäcks Flygmuseum
Eksmadsv 323-0, Skurup, längs E65:an
+46 (0)707 68 50 58

117. Weinbergs Hotell
Idalavägen 33-5, +46 (0)761 63 40 40

Konst & konsthantverk
69. Skåre fiskeläge
Småbåtshamn, badplats med brygga, fiskemuseum, snorkelled, utkiksplattform och Skåre skansar
- ett försvarsverk från 1600-talet.

17 S:t Nicolai kyrka 1800-talskyrka ritad
av Hugo Zettervall.

21 Ångkvarnen Gammalt magasin,
numera hotell. Invändigt Johan
Falkmans muralmålning.

103. Trelleborgs Sjöfartsmuseum
Gråbrödersg 12, +46 (0)410 195 45
Om sjöfartens och fiskets historia.

11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 70
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58. Livex
Holkav 94-0, V Virestad,
+46 (0)705 89 65 94
Medelhavsväxter, delikatesser, presenter.

16 Gamla Torget Stadens centrum under
medeltiden, med Mikaelibrunn och stadens äldsta hus.

10 Krydderiet KummIn Unik butik med lokala smaker och egna krydd- och teblandningar.

102. Trelleborgs Frisörmuseum
Österg 1, +46 (0)410 33 48 85
Charmigt frisörmuseum.

BÖSTE

Turistinfo

”Böst” Stadens mest
fotograferade staty.

15 Klosterträdgården Klosterruin, örtträdgård och start för pilgrimvägen.

72

122

33

41, 45, 68,
96, 105

ÖSTERSJÖN

55

BEDDINGESTRAND

42
126

28 125

STORA ISIE
LILLA ISIE

86

130

SKATEHOLM

ÄSPÖ

GISLÖVS LÄGE 91 46

Lederna följer mestadels cykelbanor men även mindre trafikerade vägar inne i landet.
Vägarna håller hög standard och är lågt trafikerade.

13 Franckes Bageri Bageri med 100-åriga
anor.

9

GISLÖV

DALKÖPINGE

1

Lilla Smygerundan, 25 km: Smygehuk • Äspö • Lilla Beddinge • Källstorp • Östra Klagstorp •
Hemmesdynge • Smygehuk

Trelleborg C Början och slut för
shoppingvandringen.

STORA BEDDINGE

40

SÖDRA ÅBY

MELLANKÖPINGE

!

71

!

99

97

TRELLEBORG

54

120

24

100

!

KYRKOKÖPINGE
SKÅRE

9

VALLBY

SIMLINGE

117

10

MAGLARP

76

KÄLLSTORP

KLAGSTORP

!

63

TULLSTORP

NORRA ÅBY

!

!

!

21

JORDBERGA

BRÖNNESTAD

93

!

!

!

!

VÄSTRA TOMMARP
39 53

1

!

!

5

LILLA JORDBERGA

BÖSARP

!

FJÄRDINGSLÖV

!

57. Lilla Isie Boställe
V Torps Byaväg 212-94, V Torp
+46 (0)733 64 60 02
Blomsterodling och butik.

!

!
!
!

58

!

!

!

!

!

!

!

!

HÖNSINGE

GYLLE

118

44

!

56. Lenas Skaparateljé
Sillesjöv 2-0, Hönsinge, +46 (0)708 66 86 65
Presenter, eget hantverk m m.

ÖNNARP

VÄSTRA VIRESTAD

Shopping

55. Innergården 7
Klematisv 7, +46(0)72 334 40 80
Trädgårdsbutik i innergårdsmiljö med växter,
blommor och inredning för ute och inne.

30,31, 48,
84,89

!

!

SKEGRIE

60

50. Tullstorps Rökeri
Tullstorpsv 176-0, +46 (0)708 25 11 40
Fisk & skaldjur. Butik & möjlighet att sitta ute.

54. Hemmabygården
Vallbyvägen 8, Klagstorp, +46 (0)735 82 40 16
Trädgårdsdesign och butik

110

!

6

107

GRÖNBY

!

84

HAMMARLÖV

49. Trelleborgs Golfklubb
Kämpingevägen 19, +46 (0)410-33 06 80
Restaurang på golfklubben

53. Dahlia och vänner
Holmanäs gård, Lyckebov 248-0,
+46 (0)708 84 21 52
Stort, smått, gammalt och nytt! Allt från
inredning och trendtvålar till accessoarer.

94

56

VEMMERLÖV

!

!

47

43. Smygehamn Pizzeria & Restaurang
Vattenverksv 1, +46 (0)410 240 00

52. Albert och jag
Gislövs Strandväg 185, Simremarken
+46 (0)707 15 34 79
Handplockade produkter för kreativa sinnen.

SÖRBY

!

66

RÄNGS SAND

Upplev citypärlorna i Sveriges sydligaste stad. Slingan på cirka 5 km,
guidar dig till kultur, kaféer, lokal historia och shopping så klart!
Vill du veta mer om stadens shoppingutbud så hittar du det på
Citysamverkans webbsida trelleborgcity.se/shoppingtips.

!

ÖSTRA VÄRLINGE

RÄNG

42. Restaurang Siluett
Dalköpinge Strandv 2, +46 (0)738 29 41 49
Restaurang vid havet med takterasss.

51. Agdas Country Shop
Gislövs Strandv 195, +46 (0)410 230 65
Pynt och shabby chic inredningsprylar i kultmiljö.

ANDERSLÖV

!

VÄSTRA VÄRLINGE

41. Restaurang & Pizzeria Läget
Långav 31, Gislövs läge, +46 (0)410 33 50 65

Slätten runt Trelleborg är full av shoppingpärlor
där du hittar inredning, design,
trädgårdsartiklar, blommor, kläder,
presenter m m i härligt lantliga miljöer.

98

19

!

HAGLÖSA

40. Pizzeria Tavolino
Storg 27, Klagstorp, +46 (0)410 266 90

48. Torget Pizzeria
Gamla Torgg 2, Anderslöv, +46 (0)410 210 25

!

GÄRDSLÖV

!

3

BODARP

39. M.O.K.
Holmanäsgård, Lyckebov. 248-0,
+46 (0)708 84 21 52
Kafé och lättare lunch

47. Tone&Arne på Ullahill
V Virestadbyväg 247-17, V Virestad
+46 (0)768 63 43 89

21

1
4

!

VILLIE

!

46. Tings Matbod
(Ting Ute och Inne) +46 (0)410-33 47 37
Modeshögsvägen 5, Gislövs Strandmark
Kafé och lunch

2

UGGLARP

FRU ALSTAD

23

!

!

!

!

!

18. Södrast, +46 (0)705 44 31 45
I stallet intill Köpmansmagasinet hittar du Södrast
med ett handplockat sortiment inom inredning,
kläder, leksaker m m.

23. Lindegård Stora Slågarp
Slågarpsvägen 168-38, +46 (0)760 14 71 00
Lammkött, lammskinn m m från egen gård.

LILLA ALSTAD

VÄSTRA ALSTAD

!

!

17. Smygehusan +46 (0)702 86 12 80
Keramik och konst

21. Hönsinge Hantwerksbryggeri
Jordbergav 122-0, +46 (0)775 88 81 28
Bryggeri, ölprovning, föredrag, visningar m m i
den gamla smedjan på Jordberga gods.

!!

! !

16. Smyge Hantverk, +46 (0)725 43 65 87
Souvenirer, roliga presenter, smått och gott i en
liten butik på bästa läge.

20. Hedonistens Fudge
Ripatorget 1, Trelleborg
Fudgekokeri och butik

!

!

15. Smygehuk Kiosken, +46 (0)410 245 70
Ett paradis för glassälskaren med ett stort
sortiment, årliga nyheter och uteservering.

19. Grönby Gårdscharkuteri
Skönadalsv 217-0, Anderslöv,
+46 (0)705 93 81 89
Handgjorda charkuterier, gårdsbutik och
vedungsbakade surdegspizzor.

59

!

!

!

!

!

!

!

14. Smyge Fiskrökeri, +46 (0)410 243 24
Väletablerat rökeri med uteservering,
rättigheter, delikatesser över disk och allt
gott havet har att bjuda på.

!

13. Köpmansmagasinet, +46 (0)767 78 41 50
I den pampiga byggnaden från Smygeskepparnas storhetstid ryms konst och
konsthantverk från trakten.

SKURUP
!

12. Café Smyge, +46 (0)410 240 21
Café längst ner på udden med härlig uteservering, berömd räkmacka och annat gott.

Den skånska slätten är ovanligt generös i Trelleborg. Det växer och frodas som på få andra
platser. Våra lokala mathantverkare förädlar
råvarorna till unika produkter.

HÅSLÖV

38. Malikas
Gofika
!
Smyge Strandväg 64, Smygehamn,
+46 (0)767 77 15 27
Café, catering och dagens rätt

45. Stetti Café & Bistro
Gislöv Hamn, +46 (0)410 33 48 57
Café med glass och fika.

82

ALSTAD

95 KLÖRUP

LILLA SLÅGARP

FUGLIE

37. Hedmans Krog
Västra Torp, Klagstorp +46 (0)410 234 73
Rustik krog med mat från lokala producenter.

44. Stenmarks Lönnugn
Skegrie Byav 11, stenmarks.se
Hippa pizzor i hemlig miljö för avhämtning.

7

!

11. Smygehuk
Sveriges sydligaste udde är Trelleborgs mest
kända besöksmål.

Lokala produkter

35

STORA SLÅGARP

!

10. Weinbergs Hotell & restaurang
Idalavägen 33-5, +46 (0)761 63 40 40
Gastronomisk oas med modern gårdsbistro,
orangeri, 12 personligt inredda rum samt stor
lokal för fester och arrangemang.

22. Lantboden Böste
Simmermarksvägen 55, +46 (0)708 90 28 16
Frukt, grönsaker och andra lokala produkter

129

VELLINGE VÄSTER

!

9. Uniform Collection
Byggmästareg 8, Klagstorp,
+46 (0)702 88 19 97
Uniformsmuseum med civila och militära yrkesuniformer från 1900-talet. Kostymer och rekvisita
från film och tv. Café i retrostil som får nostalgiker
att jubla.

8

20

ÖSTRA GREVIE

MELLAN GREVIE

!

!

8. Trelleborgen Vikingamuseum
V Vallgatan 6, +46 (0)410 73 30 21
Rekonstruerad vikingaborg. Museum, café, butik,
vikingagård med långhus. Ny utställning öppnar
under sommaren 2022.

9

!

VÄSTRA GREVIE

!

!

!

10
12

NÄSBYHOLM

!

!

!

!

! Havsbad
! !
7. Smygehus
!
!
Smyge Strandv 136, +46 (0)410 503
00
!
!
Det anrika
gamla
badhotellet
har
moderniserats
!
!
med
nya hotellrum och renoverad spaavdelning
!
!
med varm utomhuspool, men atmosfären och !
utsikten från restaurangen är densamma (lika
fantastisk som alltid!). Här finns alla möjligheter
att njuta av sommaren vid havet.

13 11

14

19
Havgårdssjön

MINNESBERG

33. Beddinge Restaurang & Pizzeria
Beddinge Strandv 129 A, +46 (0)410 255 06

36. Granhyddans
Fusion Grill
!
Beddinge Strandv 127, +46 (0)704 54 86 83
Grill med lavastenar, pizza i stenugn, thai m m.

3

4

!

16

121

VELLINGE

32. Bedinge Golfrestaurang
Golfbanev 10, +46 (0)410 255 14

35. Goosebumps @ Tegelberga
Tegelbergav 71-14, +46 (0)40-48 56 90
Restaurang på Tegelberga Golfklubb

5
6

Börringesjön

31. Anderslövs Pizzeria
Landsv 32, Anderslöv, +46 (0)410 204 88

34. Café Lillstugan/Beddingeglassen
Beddinge Strandv 114, +46 (0)709 77 02 22
Café och glasskiosk.

17

101

VÄSTRA INGELSTAD

30. Anderslövs Gästgivaregård
Landsv 39, Anderslöv, +46 (0)410 212 00
Gästgivaregård med anor från 1600-talet

6. Slättarps Gård
Skegrie, +46 (0)760 22 58 82
Slättarps Gård har vuxit till en unik
mötesplats på den skånska slätten. Här
finns flera butiksavdelningar med mode, blommor,
inredning, återbruk och lyxig vintage. Café &
Restaurang Lenzi - Pure Food lockar med mat,
fika och egentillverkade produkter. Allt inramat av
lantliga utemiljöer.
!

18

!

29. Amalfi Restaurang & Pizzeria
Pärlv 1, Beddingestrand, +46 (0)410 259 05

!

!

26. Sodalicious
Ö Förstadsg 66, Trelleborg, +46 (0)410 33 09 00
Sveriges enda ekologiska läskfabrik med fabriksförsäljning finns i Trelleborg.

28. 2:a Sandbank
Kryprosv 2, Beddingestrand, +46 (0)410 250 51
Restaurang och catering.

!

!

!

Utflykter och upplevelser skapar sug i
magen. Här kan du fylla på med energi oavsett
var i trakten du befinner dig.

5. Jordberga Slott & Park
Jordberga, +46 (0)735 45 55 65
Barockslott med park i engelsk stil.
Slutna sällskap och grupper kan förboka
en guidad visning med ägarfamiljen som
visar slottet och parken samt ger en unik insyn i
vardagen på slottet. Jordberga
Parkhotell ligger lummigt inbäddat i
slottsparken och är en vacker inramning
för konferenser, fester och bröllop.

Shoppingvandra i city!

SVEDALA

Mat & dryck

4. Hällåkra vingård
Hällåkrav 47-0, +46 (0)410 280 00
Familjeägd vingård med egen produktion,
mysigt Vinotek som serverar lokala
produkter och säsongsbaserade råvaror.
Du kan även ta en promenad i vinfälten
eller boka en vinprovning.

!

25. Olanders Spettkakor
Kronoslätts gård, Hemmesdynge,
+46 (0)709 22 94 42
Spettkaksbageri med försäljning, öppet efter ök.

27. Sydkustens bryggeri
Almelundsv 57-32, Böste, +46 (0)70-390 04 05
Bryggeri och musteri med tillverkning av lokal öl
och must.

3. Hallongården
Bodarpsv 144-0, +46 (0)706 42 38 68
Populärt besöksmål för alla åldrar där
du hittar gårdsbutik, café, unika hallonprodukter, smådjursgård, uteservering,
självplock m m.

!

ARRIE

!

2. Dannegården
Strandg 32, +46 (0)410 481 80
Här samlas hotell, restaurang och en
unik hotellboutique under samma tak
i en redarvilla från tidigt 1900-tal. Den
lummiga innergården med pool är en
härlig oas under sommaren.

s jön

1. Dalabadet
Den mest stadsnära och klassiska stranden
i Trelleborg. Här finns camping, restaurang,
strandbar och kiosk för skönt häng. För dig som
gillar aktiviteter finns här badbrygga, beachvolleyboll, minigolf, lekplats, boule, vattensporter och
utomhuspadel.

±

inge

Gör en utflykt till något av Trelleborgs större
besöksmål och få en härlig upplevelse under en
hel- eller halvdag.

!

24. Ludvigslunds gårdsbutik
Äspövägen 246, Klagstorp, +46 (0)729 64 68 46
Ramslök, saft, marmelader och spännande
inläggningar.

Ydd

STÖRRE BESÖKSMÅL

88. Trelleborgs Museum
Stortorget 1, +46 (0)410 73 30 45
Kulturhistoria, samlingar från hela Söderslätt.
Tillfälliga utställningar, biograf, butik och café.
Museer med begränsade öppettider eller endast
förbokning:
89. Anderslövs Museum
Torget, +46 (0)707 73 70 50
Liv och leverne i Anderslöv och bygden.
90. Axel Ebbes Konsthall
OBS! Stängt för ombyggnad!
Hesekilleg 1, +46 (0)410 73 30 45
Stilren funkisbyggnad med konstnären
Axel Ebbes samlade verk.
91. Beatlesutställningen
Gislövs Strandv 93, +46 (0)410 33 49 34
Privat samling böcker, skivor, souvenirer,
filmer m m.
92. Borgquistska Hattmuseet
Alg 35, +46 (0)410 197 46
Verktyg, symaskiner, hattstockar m m
93. Bösarps Bygdemuseum
Bösarp, +46 (0)728 88 62 88
Fornfynd, redskap, möbler m m.
94. Grönby Brandmuseum,
Grönbyv 63-0, +46 (0)735 65 59 99
Komplett gammal brandkårsutrustning.
95. Häradshäktet i Klörup
Smedjan, Klörups Byav 26-0,
+46 (0)734 48 73 07
Gammalt häkte med fångvaktarbostad.
96. Kustfiskemuseet
Gislövs hamn, +46 (0)708 62 03 97
Litet museum & veteranbåtsbrygga.
97. Kyrkoköpinge Mölla
Kyrkoköpinge,
+46 (0)739 92 40 38

Ljuset, landskapet och atmosfären på Söderslätt
och längs sydkusten inspirerar konstnärer och
hantverkare. Varför inte besöka ett lokalt galleri i
sommar?
104. Bjerbo Gård
Dalköpinge by, Bjerbo gård,
+46 (0)708 60 39 69
105. EPD Design galleri
Gislövs läge, Långav 16, +46 (0)709 24 51 91
106. Estesio Artforum
Beddingestrand, Blåeldsv 20,
+46 (0)700 39 02 70
107. Galleri Alma
Grönby, Almviksv 103-0,
+46 (0)737 66 66 74
108. Galleri Fågel
Beddingestrand,
Beddinge Strandv 70,
+46 (0)703 02 70 15
109. Galleri IsieTio
Klagstorp, Flintan 41-68,
+46 (0)703 22 41 09

HOTELL & ANNAT BOENDE

B&B och pensionat
118. Axatorpsgården
Hammarlövs Byav 21-55, +46 (0)730 45 18 12
119. Hedmansgården
Västra Torps Byav 109, +46 (0)725 66 75 15
120. Källstorps B&B
Källstorpsv 214-0, +46 (0)709 52 24 07
121. Minnesbergs B&B
G:a Minnesbersgv 268-0,
+46 (0)729 76 02 78
122. Pensionat Beddingestrand
Beddinge Strandv 82, +46 (0)706 29 16 59
123. Systrar & Bönor Café och B&B
Alg 28, Trelleborg, +46 (0)410 187 67

Camping
124. Nybostrand
Hummerv 2, Gislövs läge,
+46 (0)410 33 41 80
125. Skateholms Camping
Beddinge Strandväg 216, Beddingestrand,
+46 (0)410 255 71
126. Trelleborg Strand Camping
Dalköpinge Strandv 2, +46 (0)410 30 17 70

Vandrarhem
127. Smygehuk Lighthouse Hostel
Smyge Fyrv 194, +46 (0)735 44 93 02

Stugor, lägenheter & rum

Får du släkt och vänner på besök eller behöver
du en paus från vardagen? Njut av gästfriheten
hos våra hotell och andra boendeanläggningar.

128. Nynäs gård
Hemmesdyngev 187-19, Klagstorp
+46 (0)702 29 10 40

Hotell

129. Te Deum Christens Gård
St Slågarp, Landsv 1022,
+46 (0)708 74 39 94

110. Anderslövs Gästgivaregård
Landsv 39, +46 (0)410 212 00
111. Clarion Collection Hotel Magasinet
Hamng 9, Trelleborg, +46 (0)410 188 99
112. Hotel Dannegården, Trelleborg
Strandg 32, Trelleborg +46 (0)410 481 80
113. Hotell Stavstensgården
Kämpingev 18, +46 (0)410 33 04 60

98. Norra Grönby Mölla
Grönbyv 366-0, +46 (0)735 65 59 99

114. Jordberga Parkhotell
Jordberga allén 192-28, +46 (0)735 45 55 65

99. Skåre Fiskemuseum
Skåre hamn, +46 (0)706 06 35 06
Gamla tiders fiskeinstrument.

115. Palm Tree Hotel
Corfitz Beck-Friisg 3, Trelleborg,
+46 (0)410 485 00

130. Lilla Ängagårdens
Semesterlägenheter
Beddingestrand, Vitgransv 13,
+46 (0)733 52 25 04
131. Hemmabygårdens B&B
Vallbyvägen 8, Klagstorp,
+46 (0)735-82 40 16

För fler alternativ se:
airbnb.se
booking.com
hotels.com

