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En utflykts bästa ingrediens – varm choklad!

Gör den enkelt själv eller köp med från något  

av våra caféer.

Till 4 personer behöver du:

2 dl mjölk av valfri sort

2 msk kakao

1 msk socker 

Blanda kakao och socker, värm mjölken  

i en kastrull till den nästan kokar. Häll i socker  

och kakao-blandningen och rör om ordentligt.  

Häll upp drycken i en termos och packa  

med en påse marshmallows. 

Varm choklad med 
extra allt.

Frisk luft och  
rosiga kinder

KUNGSMÄSSAN
Hos oss hittar du allt du behöver för ett aktivt  

utomhusliv och sköna hemmakvällar framför  

brasan. Vi fixar fredagsmyset och alla våra  

restauranger och caféer ger dig möjligheten  

att beställa och ta med hem. 

Kungsbacka bjuder på mycket äventyr.  

Du har väl inte missat att stegarna sitter  

i för härliga vinterbad? Särö Västerskog  

kustpromenad bjuder på vackra intryck och  

om du inte redan har besökt Tölöbergs  

Vattentorn är det hög tid att göra det.  

Glöm inte matsäck, varma kläder  

och en kikare. 

Vinter
    LOOKEN

Psst… fortsätt ta hand om varandra  

med ett omtänksamt avstånd. 

Senaste informationen och våra  

öppettider hittar du på kungsmassan.se

KUNGSMÄSSAN PRESENTERAR

Psst… 
Dela med dig av dina bästa utflyktstips.  

Glöm inte att  #kungsmässantipsar!

Följ oss på  

UTELIV 
I  KUNGSBACKA  

Bitande kyla, snöblandat regn, krispig vintersol,  

vind i sidled och magiska snöflingor. En svensk vinter  

är en svensk vinter. Oavsett väder bjuder den här  

tiden på året på massor av utomhusäventyr. Vi på 

Kungsmässan vill därför dela med oss av våra  

utefavoriter. Hos oss finns allt du behöver  

för ett rikare uteliv.  

VÄLKOMMEN UT!
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ATT UPPLEVA
1  TÖLÖBERGS VATTENTORN 

Hur många trappsteg är det upp till toppen?  
Vägen upp till vattentornet ger dig många poäng  
i stegmätaren och väl där har du en vacker vy över  
hela Kungsbacka med omnejd. Ett tips är att ta  
med kikaren.

2  SÄRÖ STRANDPROMENAD 
En del av naturreservatet Särö Västerskog består av 
en 5 km lång strandpromenad längs med havet. Den  
går över Snäckestrand, förbi Gövik, småbåtshamnen, 
herrbastun och fram till Särö Östra strandväg. Så, ta 
på dig kängorna och packa picknick-korgen. Och tänk 
på att det kan vara halt på vissa ställen.

3  DIGITAL KONSTUTSTÄLLNING PÅ  
VISITKUNGSBACKA.SE 
Logga in på Youtube på länken här och njut av en  
ca 40 minuter lång konstrunda. Det ligger i  
betraktarens ögon att tolka konst brukar vi säga.  
Men ibland kan det vara intressant att höra bak-
grunden och vad konstnären vill säga med sina alster. 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=gHHTOFltGZ4&feature=youtu.be
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MAT & DRYCK
9  KUNGSMÄSSAN 

 DAVID BAGARE

 CHILL FACTORY

 KRONANS FISK

 Q MEZA

 LINNEA & NELLO

 THE GOODS CO.

 FROZEN YOGURT & CREPES

 ICA KVANTUM

 CAFÉ NAAM

 ESPRESSO HOUSE

 STEINBRENNER & NYBERG

 KINGS MARKET 

 MASALA STREET KITCHEN

 KAHLS THE & KAFFEHANDEL

På Borgmästaregatan 5  
hittar du en av våra Pick-up Points. 

K U N G S M Ä S S A N 

PICK-UP
POINT

Borgmästaregatan 5

KungsmÄssan

Vinterkartan
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TjolÖholm Slott

ÅSA KUSTPROMENAD

LERKIL

SMARHOLMEN

särö

TORSTENSVIK

UTHOLMEN

iglatjärn
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Kungsbacka

4  TJOLÖHOLMS SLOTT 
På slottet kan ni titta på utställningen ”Queen  
Victoria – Dressed to Rule an Empire” som öppnar 
den 20 februari. Strosa runt i Tjolöholms trädgårdar 
och naturområden. Det finns många gångvägar på 
godset som kan ta dig på långa promenader i skog och 
längs havet.

5  NATURUM FJÄRÅS BACKA

6  KUNGSBACKA SKOGEN VID TINGBERGET

7  VINTERBAD 
Många har upptäckt vinterbad i år. Är du en erfaren 
badare har du säkert redan dina smultronställen,  
för dig som är är nybörjare finns det stegar rakt  
ner i havet på följande platser: Lerkil, Utholmen, 
Smar holmen och Torstensvik i Frillesås.

8  ÅSA KUSTPROMENAD
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