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UNNEPARKEN - NATURLEKPLATS 
Gräv i den stora sandlådan, klättra, balansera, 
testa kroppen med olika utmaningar eller bygg 
en koja. Här finns också en mysig grillplats och 
massor av aktiviteter för såväl stora som små. En 
plats där hela familjen kan umgås. Parken ligger 
mitt i Unnaryd med närhet till bad, boulebana, 
fotboll- och marknadsplats.

RIDNING
Finns det något roligare än att rida ut på en tur 
i skogen? Eller varför inte ta med mamma och 
pappa på en resa med häst och vagn?
Bäckhästen i Bäck Unnaryd, tfn 0371-630 49, 
0738-46 44 49
Skallinge Gård i Simlångsdalen, tfn 035-720 47, 
0702-35 47 01

PROMENAD OCH PICKNICK
I Femsjö finns en rolig stig som 
kallas Gula Spåret. Längs den 
kan du lära dig om de växter och 
djur som bor och växer i Femsjö 
skogar. Ta med en picknickkorg, 
vila och njut en stund på någon 
av de vackra platser som finns 
utmed stigen. Passa även på 
att besöka Femsjö kyrka som är 
riktigt gammal! Till och med äldre 
än dina föräldrar.

SKOLAN FÖRR I TIDEN
Vill du veta hur det såg ut i skolan förr i tiden? Besök våra 
spännande skolmuseer.
Slätteryds skolmuseum i Unnaryd, tfn 0706-82 66 32
Femsjö skolmuseum i Femsjö, tfn  0703-10 21 10
Drängsereds skolmuseum i Drängsered, tfn 0345-311 11 

BADA OCH FISKA
Åk ut till mysiga 
Tiraholms Fisk 
utanför Unnaryd, tfn 
0371-640 19. Där 
kan du bada och 
fiska i sjön Bolmen. 
Titta på ålar och andra fiskar i stora kar. Ät 
en god gäddburgare eller en smaskig glass 
på bryggan. Passa också på att ta med dig 
föräldrarna på tipspromenaden vid sjön. För 
dig som är under 16 år är fisket gratis! 

MINIGOLF, BORDTENNIS OCH LEK 
Utmana hela familjen på minigolf och avsluta med en god 
glass eller en gofika på någon av kommunens campingplatser 
Skärshults camping i Hyltebruk, tfn 0371-461 82
Vallsnäs camping i Unnaryd, tfn 0371-602 33
Jälluntofta camping i Jälluntofta, tfn 0371-720 10 
På Vallsnäs- och Jälluntofta camping kan du även spela 
bordtennis samt släppa loss på studsmattor och lekplatser!



PADDLA KANOT 
Vill du uppleva något spännande? Forsa iväg i kajak eller paddla i 
lagom takt i kanot och upplev ett naturnära äventyr på Hyltes sjöar 
och vattendrag.

Du kan hyra kanot och få tips på bra ställen att paddla på hos: 
• Vallsnäs Camping 0371-602 33  
• Charlottenlund   0371-460 57  
• Jälluntofta Camping  0371-720 10  
• Bexet Camping   0345-140 20  
• Alebo Pensionat   0371-600 18  
• Pensionat Sågknorren  0345-120 90

Flytvästar kan du låna i Hyltebruk eller Unnaryd: 
Hyltebruks Räddningsstation: Mån-tors 8:00-16:00, fre 8:00-14:00, tfn: 0345-181 60  
Unnaryds Kiosk och Café - Mån-lör 08:30-19:00, sön 09:30-19:00, tfn: 0371-603 98 

SPÄNNANDE SKYMNINGSVANDRING 
Vi går en runda på 2,5 km och under vandringen gör vi små stopp. Där får du höra en 
historia om bygden, om marken du vandrar på eller om vad som hände här för flera 100-
tals år sedan. Promenaden görs med fördel i skymningen. Du får en lykta att bära med, 
som ger lite trolskt sken när du vandrar på stigen. Det ingår även en liten överraskning 
som väntar på oss nere på Gökudden. Pensionat Sågknorren i Simlångsdalen tfn 0345-
120 90, 0709-38 64 16

TRÄDSAFARI/VANDRING
Hur många olika träd känner du till…? 
Kan du para ihop löven med namnet..? Vi 
känner till de allra flesta och vill gärna lära 
fler hur man ser skillnad mellan Ek och 
Bok till exempel. På vår vandring genom 
skogens vackra salar får du lära dig minst 
10 st olika träds kännetecken med löv, 
grenverk, bark och blad. Du får även en 
dokumentation om vad vi lär oss och 
lite förfriskningar. Pris:1300: - upp till tio 
personer, därefter 80: -/person. Telefon: 0345-120 90.

GRISSAFARI
Kom till oss på Sågknorren och lär dig allt som är värt att veta om grisar, hur grisens liv 
ser ut, och hur vi sköter dem. Vi börjar vid Pensionatet och berättar lite om vad grisen 
äter, sedan åker vi balvagn bort till stallet och går runt och tittar på olika stora grisar, små 
kultingar, tillväxtgrisar, slaktsvin och modersuggor. Du får självklart klappa grisarna, och 
ställa frågor om dem för vi finns där och guidar dig hela stallet igenom.

Varmt välkomna önskar Susanne & Kjell-Åke. Tisdagar 14.00 under juli och augusti. Mjölk, 
saft eller kaffe/te och bulle ingår. Ring 0709-38 64 16 senast 10.00  Pris: 1000: - upp till 
tio personer, därefter 65: -/person



Mer information hittar du här:
hylte.se/turism | Hylte Turistinformation på Facebook | hylte.se/kartor         

UNNARYDS TORG 
Andra onsdagsförmiddagen i månaden, 
från mars till december, är det knallar och 
aktiviteter på Unnaryds torg. 

UNNARYDSDAGEN 10 juli 
Stormarknad med massor av knallar. Många aktiviteter i hela Unnaryd!
 

BOLMENDAGEN 27 juli - Aktiviteter kring hela sjön Bolmen
På Tiraholms Fisk utanför Unnaryd är det marknad och båtturer från bryggan. 
Gårdsbutik, restaurang och glasscafé är öppet.

KÖRGILLET i Hylte 5-8 september
Körgillet i Hylte pågår mellan den 5 och den 
8 september i samband med Tågdagarna i 
Landeryd. Under dessa dagar sjungs det i körer 
runtom i kommunen. varje kör leds av en 
rikskändis. Under söndagen den 8 september är 
det en stor konsert med alla körer i Landeryd. 

TÅGDAGARNA i Landeryd 7-8 september
Veterantåg av olika sorter igång och trafikerar 
Halmstad-Nässjö banan. Musik, utställningar, 
konserter, underhållning samt mat och dryck. 

Familjeaktiviteter


