Tullhuset Det vackra Tullhuset i Varbergs
hamn har haft en central betydelse för Varberg
när det i 130 år bedrevs Tullverksamhet där.
Huset har idag den högsta bevarandeklassen.
Det är husets exteriör som främst ses
ha kulturhistoriskt värde och under Rys
och mys kommer det riktigt stråla om
denna gedigna fastighet.
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Varbergs fästning Här har människor
levt och arbetat i hundratals år och deras
historier sitter i väggarna. I höstmörkret
kring de gamla husen och murarna kan
det ibland hända märkliga saker. Kan man
kanske rentav gå vilse i tiden?
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Spööökitetsparken

29 OKTOBER - 7 NOVEMBER
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.....

finns placerade längs
linjen.
den

Spöktåget

på strandpromenaden

Spöktivoli

Får man åka
karusell när
det är mörkt?
Busigt och
spännande
och lite lagom
läskigt för de
allra minsta.

Kärleksparken

Spöktåget på
strandpromenaden

Från Sjöallén i Societetsparken kan du åka tåg längs
hela Strandpromenaden
och vända på campingen
i Apelviken och vice versa.
Vi kan utlova en spännande tur! Tider hittar du på
varbergsstrandtag.se
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Start
Varbergs torg
Varbergs Sparbank

Dagens bankhus stod färdigt
1898 och under Rys och Mys
kommer fasaden för första
gången lysa och ta för sig över
torget & staden som aldrig förr.
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Upptäck staden i ett nytt ljus. 300 utplacerade lampo
kitetslängs vägen. Vandra från Varbergs torg, ner mot Spööö
längs med
sedan
och
huset)
Kallbad
(vid
et
Tullhus
förbi
parken
strandpromenaden eller upp mot Varbergs fästning.
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Låna en
UV-ficklampa

Kattjakten - hitta det hemliga ordet?
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Ge dig ut på en spännande bokstavsjakt i mörkret, där bara en
UV-ficklampa och bra detektivförmåga kan guida dig till det
kusliga svaret. Följ tassarna, hitta de 10 bokstäverna och rassla
om det till ett spöklikt ord. Maila sedan in det hemliga ordet
tillsammans med en motivering till varför din familj ska vinna en
övernattning på ett av Varbergs hotell. Maila turist@varberg.se

10
Tassarna leder dig rätt

Med UV-ficklampan som hjälp
kommer du kunna hitta tassavtrycken på promenaden. Följ
spåren för att hitta alla bokstäver.

Hämta/lämna din
ficklampa på Torggrillen,
Varbergs Stadshotell & Asia
Spa och Hallands kulturhistoriska museum. Begränsat
antal finns. Först till kvarn!

