
När borta blir hemma och det bästa är här

Hemesterbussen tar dig 
till några av Kungsbackas 

bästa utflyktsmål

 

Tjolöholms slott

Äskhults by

Stättareds 4H-gård

naturum Fjärås Bräcka

Hemesterbussen är en turbuss som 
under sommaren kör till fyra kända 
destinationer i Kungsbacka kommun. 
Läs mer och boka dina biljetter på  
visitkungsbacka.se
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Med stöd av:



Destinationer

Stättareds 
4H-gård

På Stättareds 
4H-gård kan du 
hälsa på djuren,  

leka i trädgården, 
grilla, åka häst & 
vagn eller varför  

inte utmana  
vännerna på  
en 5-kamp. 

Äskhults by
I Äskhult kliver du 
rakt in i en genuin 
1800-tals by med 
rötter i 1600- och 
1700-talen. Här 
strosar du runt 
mellan timrade 

stugor och uråldriga 
stengärdesgårdar. 

Covid-19
För att minska risken för smittspridning är antalet 
biljetter begränsade. Tänk på att hålla avstånd och  
att aldrig åka om du känner dig sjuk. Vi följer  
Folkhälsomyndighetens rekommendationer löpande.

22 juni - 10 juli   
(måndag - fredag): 
Kulturhuset Fyren  10.00
Tjolöholms slott  10.20
Stättareds 4H-gård  10.55
Äskhults By   11.20

Äskhults By  13.10
Stättareds 4H-gård  13.35
Tjolöholms slott  14.10
Kungsbacka Resecentrum 14.30

Biljettpriser Hemesterbussen
Vuxen: 50 kronor • Barn 7-19 år: 30 kronor • Student/Pensionär: 30 kronor  

• Barn under 7 år: Gratis om biljetter bokas hos turistinformationen.  
10 kronor i serviceavgift om du bokar på Ticketmaster.se

Biljettpriset gäller tur och retur. Eventuellt inträde till utflyktsmålen ingår inte i priset.

Antalet platser per tur är begränsade  
och behöver förbokas. Det gör du via 
Ticketmaster.se, hos Kungsbacka  
turistinformation på 0300-83 45 95  
eller genom att mejla;  
tourist@kungsbacka.se.

Tjolöholms 
slott

Tjolöholms slott 
ligger vackert på 

en halvö med egen 
badstrand, grillplats 
och lekplats. Vackert 
både på utsidan och 
på insidan. Upptäck 
på egen hand eller gå 

en visning.

13 juli - 8 augusti (måndag - lördag):  
Kulturhuset Fyren  09.45 12.00
naturum Fjärås Bräcka 10.00 12.15
Tjolöholms slott  10.15  12.30
Stättareds 4H-gård  10.50 13.05
Äskhults By  11.15 13.30

Äskhults By  14.00 16.10 
Stättareds 4H-gård  14.25  16.35
Tjolöholms slott  15.00 17.10
naturum Fjärås Bräcka 15.15 17.25
Kungsbacka Resecentrum  15.30 17.40

naturum  
Fjärås Bräcka

Naturum ligger mitt 
på Fjärås Bräcka, en 
israndsbildning som 

skapades av inlandsisen 
för 13 000 år sedan. 

Uppe på Bräckan har 
du utsikt över Fjärås- 
slätten, Lygnern och 
Kungsbackafjorden.


