
TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS 
Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. 
 

Bed & Breakfast Åvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adress: Åvägen 71  
Postadress: 29638 Åhus  
Telefon: 0704-249766  
E-Post: avagen@live.se  

 
Charmiga nyrenoverade rum i härlig 30-talsvilla på Äspet i Åhus. Rummen är rymliga och inredda i ljusa, harmoniska färger.  
 
Rummen har egen balkong med sittgrupp och naturen som närmsta granne. Till den vackra, milsvida sandstranden är det bara 800 
meter och till Åhus anrika bykärna och småbåtshamn promenerar du på 10 min. Sängen står bäddad när ni kommer och på morgonen 
serveras ni en god frukost med hembakat bröd.  
 
Pris: 675:- per dubbelrum inklusive frukost, sänglinne och handdukar  
 
Dubbelrum för enkelbruk 500:-  

  

Kontakt: 

Telefon: (+46) 0704-249766  
Mobiltelefon: (+46) 0704-249766  
E-Post: avagen@live.se  



Hotel ÅhusStrand 

 

 
 

 
Adress: Kolonivägen  
Postadress: 29622 Åhus  
Telefon: 044-28 93 00  
Telefax: 044-24 94 80  
E-Post: reception@ahusstrand.com  
Se också : http://www.ahusstrand.com  

 
Hotellet ligger vid stranden i norra delen av Åhus. Konferenshotell och arrangör av 
olika aktiviteter som ålagille, team-building osv.  
 
För priser, besök Åhus Strands hemsida.  
 
Hund tillåtet. 

Andra övernattningsmöjligheter:  

Stugor (20)  

Generella faciliteter:  

Dusch/varm vatten, Frukost ingår i priset, Restaurang, Wc, WC och dusch/bad på 
rummet, Öppet helår  

Handikapp:  

Handikappvänligt  

Konferensutrymmen:  

Antal personer i största lokal (200), Max antal konferensdeltagare (200)  

 
Öppettider  
mån-sön    

  

Kontakt: 

Telefon: (+46) 044-28 93 00  
Telefax: (+46) 044-24 94 80  
E-Post: reception@ahusstrand.com  

 
Avstånd 

 
Km Restid 

Kristianstad med bil 19 km 25 min

 

 
 
Strandvillan 

Strandvillan fungerar som ett vandrarhem och har öppet året om. Du bor bekvämt och 
har tillgång till ett stort kök att tillaga dina måltider i. Här kan du bo från 150 kr/natten och 
vakna upp i frisk havsluft och till ljudet av vågornas skvalp. 



 
Vandrarhemmet erbjuder många utomhusaktiviteter. Här kan du sparka boll, spela boul 
eller varför inte ta en löptur på en av de härliga löparslingorna som ligger i direkt 
anslutning till vandrarhemmet. 
Strandvillan erhåller även en stor grillplats som passar bra när hungern sätter in. 
Har du smutsiga kläder kan du passa på att tvätta dessa i Strandvillans tvättmaskin. Här 
finns också torktumlare och stora utrymmen att torka kläderna i. Detta görs i ett separat 
hus som ligger alldeles intill villan. Vi har nu även trådlöst internet så att ni kan känna Er 
som ni är som hemma. 
 

Kolonivägen 62  
Åhus  
Skåne  
Sweden  
296 32  

 

 Kontakta Strandvillan: reception@strandvillan-ahus.se  

 

044-289305  
 
Åhus Gästis / Hotell 

 
Bokning & information Tel: 044-28 90 50 Fax:  044-28 92 50  
E-post: info@ahusgastis.com 
 

Åhus Vandrarhem! 
   

Vandrarhemmet är mysigt inrymt i Cigarrkungens 
residens uppfört 1893.  
Här kan vi idag erbjuda totalt 33 bäddar. De är 
fördelade på dubbelrum med tv samt familjerum, 
vissa med egen altan, 2 kompletta kök, matsal och 
tv-rum.  
Läget är centralt vid hamnpromenaden, som 
under säsongen har ett rikt utbud av restauranger 
och uteserveringar.  
På morgonen dukar vi upp vår frukostbuffé i Disponentvillan dit alla är 
välkomna!  

 

Åhus Bed & Breakfast! 
   



Bredvid cigarrkungens residens ligger 
cigarrfabriken, här har vi efter 
renovering skapat ett unikt Bed & 
breakfast boende.  
 
I den 3 
våningar 
höga 

byggnaden rullades fram till 1915 
klassiker som "Åhus havanna", "Signal" 
och "Juvel". Nu är cigarrullningens tid 
förbi...., men namnen lever kvar, fast nu i 
form av namnen på våra mysiga 
dubbelrum samt familjerum . 
 
Läget är centralt vid hamnpromenaden, som under säsongen har 
ett rikt utbud av restauranger och uteserveringar.  
 
Frukostbuffén, som serveras i Disponentvillan ingår samt städning. 
Lakan och handduk finns som tillval.  

Disponentvillan i Åhus! 
  

 
 

Mellan Slottsruinen och 
Cigarrkungenshus ligger 
Disponentvillan.  
Här har vi kombinerat 
kakelugnar och högt i tak med 
nya möbler från bl.a Blå Station 
och Atelje Lyktan! Resultatet är 
4 nyrenoverade dubbelrum 
(vissa med egen toalett & 
dusch), TV/samlingsrum, 4 toaletter, 2 duschar och till detta.... 
en härlig utsikt över Helgeå. 
Läget är centralt vid hamnpromenaden, som under säsongen 
har ett rikt utbud av restauranger och uteserveringar.  
 
Stor frukostbuffé och städning ingår. Lakan och handduk finns 
som tillval.  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varmt välkommen till Sandsnäckan! 
 
Sandsnäckan b & b ligger i en naturskön fridfull miljö, nära havet, golfbanorna och hela 
utbudet av krogar, utställningar och flera andra aktivetiter. Gå in på meny, Aktiviteter..... 
 
Sandsnäckan erbjuder 6 nyrenoverade fräscha dubbel-rum i hemmiljö. Stort allrum med 
flera sittgrupper samt TV. Ni har tillgång till microvågsugn, kaffe, te kokare, kyl, frys och ett 
frukost-rum för 20 personer.  
 
Fräscha toaletter samt dusch i huvudbyggnaden. Två mindre närliggande stugor en med 
4 resp 2 bäddar. Fin uteplats med grill.  
 
Alla är välkomna hit, såväl semesterfirare, naturmänniskor, golfare samt företag med 
kunder eller kanske ska ni fira något och har ej plats för era gäster hemma. Sandsnäckan 
är ett perfekt boende för slutet sällskap som vill göra en aktivitet eller annan utflykt 
tillsammans. Sandsnäckan hjälper till och syr ihop efter era önskemål...... 

 

 

Hur hittar jag till Åhus Vandrarhem, Disponentvillan o Åhus 
bed & breakfast? 
  

Kontaktpersoner: 
Anette och Lars Ekelöf 
Besöksadress: 
Stavgatan 3 
296 31 Åhus 
 
Tel: 
044-24 85 35  
070-606 77 10 
Fax: 
044-24 77 18 
 
Epost: 
info@cigarrkungenshus.se 

 



 

Allmän information samt mina priser på Sandsnäckan: 

 

 

• 750 kr dubbelrum 
• 400 kr enkelrum 
• 500 kr enkelrum under tiden 1 juni t o m 30 september 
• Större sällskap 375 kr/bädd/dygn 
• Separat stuga med 4 bäddar/350 kr/bädd 
• I priserna ingår sänglinne, handdukar samt frukostbuffé 
• Vi tar kreditkort 
• Rökfritt (givetvis tillåtet utomhus) 
• Fri parkering 
• Vi har brandmyndighetens godkända larm  

 

Hotell Briggen 

 
Hotell Briggen med anor från 1800-talet är ett modernt, gemytligt och prisvärt hotell. Läget 
är centralt i Åhus med gångavstånd till hamnpromenaden med dess gemytliga 
restauranger och serveringar. På andra sidan gatan ligger ruinen av det gamla 
biskopshuset från 1100-talet som har gett Åhus dess namn. Åhus små gemytliga gator, 
gallerier och minnesmärken finns strax inpå knuten.  
Rimliga priser och personlig service 
 
I våra priser ingår frukost som serveras kl. 8.00 - 9.30 
 
Dubbelrum: fr 795.-/natt 
Enkelrum: fr 600.-/natt 

Fräscha rum med gemyt 
 
Gemytliga, nyrenoverade individuellt inredda rum med WC, dusch och TV. 
 
De flesta rummen är dubbelrum. Några är enkelrum. 
 
Vi har även två rum med plats för upp till 4 personer.  
 
På hotellet finns en trivsam frukostmatsal där en god frukost serveras. 
Den ingår i rumspriset. 
 
Vi har ett ombonat sällskapsrum med böcker och tidningar, TV och 
video för samvaro och avslappning. 
 
I trädgården kan man, när vädret tillåter, grilla eller bara koppla av i en 
lummig miljö. 



Kontakta oss för bekvämt boende i Åhus 
 
Du når hotell Briggen på: 
 
Tel: 044 28 94 93 
Fax: 044 28 94 92 
 
Mail: briggen@home.se 
 
Är vi inte på plats i receptionen kopplas du vidare till mobiltelefon. i parkering 

 Boende som uthyrs privat 

 

 

 

 
Adress: Companiegatan 5  
Postadress: 29631 Åhus  
Telefon: 044-243967  
E-Post: snickaren@ahus.net  
Se också : http://www.ahus.net  

Snickaren erbjuder ett modernt och komplett utrustat semesterboende mitt i gamla Åhus. 

  

Kontakt: 

Telefon: (+46) 044-243967  
E-Post: snickaren@ahus.net  

 
 

 



 

 

För mer info och bokning, ta kontakt med stället du vill boka på, eller boka via deras 
hemsidor. 

Övriga frågor kontakta mig igen på 0706-555705 

 

Lycka till och kom ihåg att boka i god tid, då Åhus är en riktig semesterort! 

Linda S Levin 

 

Åhus Turistbyrå 
Adress: Järnvägsgatan 7  
Postadress: 29631 Åhus  
Telefon: 044-13 47 77  
Telefax: 044-24 38 98  
E-Post: touristinfo.ahus@kristianstad.se  

 
Turistbyrån förmedlar privatrum med tillgång till egen eller gemensam dusch/wc och 
kokmöjlighet. Priser från 150:-/person/natt.  
Bokning Åhus Turistbyrå 044-13 47 77. 

Generella faciliteter:  

Öppet helår  

  

Kontakt: 

Telefon: (+46) 044-13 47 77  
Telefax: (+46) 044-24 38 98  
E-Post: touristinfo.ahus@kristianstad.se  


