ÖPPET HUS 13/5
PÅ FALKENBERGS B&B
är du välkommen
nbergs fina
på besök hos flera av Falke
familjen i bilen för
Bed & Breakfast. Packa in
gon fika behöver
en trevlig söndagsutflykt. Nå
uden på idag.
du inte packa, det blir du bj
eakfast är öppna för
Alla deltagande Bed & Br
mmet på baksidan ser
visning kl. 11–17. I progra
m är med och vilka
du vilka Bed & Breakfast so
plats.
aktiviteter det finns på varje
Falkenberg ligger
De flesta Bed & Breakfast i
h är perfekta att
i natursköna omgivningar oc
rlig promenad.
utgå från om du vill ta en hä

SÖNDAGEN DEN 13 MAJ

Ti ps !

Ska du h
a släktin
gar
hos dig i
s
o
m
m
a
r?
Då kan d
uk
du kan in ika runt var
kvartera
dem.

PROGRAM 13/5
Augustas Bed & Breakfast
Olofsbo 224, Falkenberg
Tel. 070-282 72 24
www.augustasbob.se
Vi bjuder på kaffe.
Grimsholmen Bed & Breakfast
Bobergs Kustväg 33, Falkenberg
Tel. 0731-56 24 48
www.grimsholmen.com
Vi bjuder på kaffe.
Gällared Bed & Breakfast
Gällared 710, Ullared
Tel. 070-638 41 50
www.gallared.com

Krogsereds Bed & Breakfast
205, Ätran
Tel. 070-576 61 46

Delta i tävlingen och vinn en övernattning
på valfritt B&B i programmet för två personer. Det finns en lagom klurig fråga på
varje ställe. Du behöver besöka tre ställen
eller fler för att vara med i tävlingen.

Vi bjuder på kaffe samt visar och
berättar om gamla skolan.
Sandbolet
Asige Sandbolet 130, Slöinge
Tel. 0346-421 00
www.sandbolet.com

Sotanäs Bed & Breakfast
Sotanäs 201, Fegen
Tel. 070-686 70 65
www.sotanas.se

Vi bjuder vi på kaffe eller te med dopp.
Öppet brygghuset och i logen med utställningar under temat natur, kultur och miljö.
Gå en snitslad promenad i omgivningen på
ca 1 km. Och kika gärna in i orangeriet.

Vi bjuder på kaffe, te, saft och våfflor.
Loppis i gårdens gamla stall.
Promenera gärna i natursköna omgivningar.

Vi bjuder på fika. Ljusverkstans butik är
öppen med försäljning av egentillverkade
ljus och ljuskronor.

Sörby Retreatcenter
Sörby 236, Vessigebro
Tel. 073-708 00 29
www.sorbyretreatcenter.com

Alla som besöker oss och ljusverkstan deltar
även i en utlottning av en vacker ny modell
av ljuskrona som du som besökare hjälper till
att skapa under dagen.

Ströva runt i vår trädgård, varva ner
och njut av både lugn och inspiration.
Stanna på te och tilltugg.

Hembygdsföreningen i Gällared har ett litet
museum på gården. Den röda ”Prästgårds”
stugan kommer vara öppen för den som vill titta.
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Kl. 11.30 – Prova på Mediyoga
Kl. 12.30 – Prova på Meditation
Kl. 14.30 – Prova på Coaching
Kl. 15.30 – Prova på Mediyoga

Viktors Affärshus
Kärnebygd 105, Ätran
Tel. 0346-21 63 93
www.viktorsaffarshus.se
Öppet i gårdsbutiken. Köp hängmörat
naturbeteskött av Highland Cattle.
Äppelgården
Gamla landsvägen 6, Slöinge
Tel. 079-100 99 01
www.appelgardencafe.se
Äppelgårdens café är öppet.
Utställning med lokalt hantverk.

