Vandra längs
Italienska vägen
Mölle Byförening och Länsstyrelsen
arrangerar för sommarens Pykutställning en promenad mellan Mölle
och Kullens fyr. Den följer Italienska
vägen från dess start vid ”vakten” (vid
naturreservatets entré) till fyren och är
drygt 4 km lång. Promenaden går för
det mesta på en stig utmed bilvägen.
Beroende på hur fort man går, tar
den ungefär en timme att gå. Tolv
”kontroller” med informationstavlor
finns utplacerade längs promenaden.
För att komma till promenadens start, följ
Kullabergsvägen (huvudleden genom Mölle)
upp till ”vakten” där vandringen börjar.
Kullens fyr kan beses. Ute vid fyren ligger
naturum med en intressant utställning om
växt- och djurlivet vid Kullaberg. Vid fyren
finns kiosk med kaffe- och matservering.
För den som även vill promenera tillbaka
till Mölle, rekommenderas någon av de
”röda” eller ”blå” stigarna, som går nära den
sydvästra respektive den nordöstra kustlinjen.
Fantastisk utsikt utlovas! Kartor finns vid
”vakten” och vid Kullens fyr.
Om man inte vill gå tillbaka till Mölle kan
man ta busslinje 202 från Kullens fyr till
Mölle (1/5-31/8).

Tidtabell
Mölle – Kullens fyr
Lör- och söndagar (1/5-31/8) varje hel
timme 10-17

Välkommen att
promenera längs...

Vardagar (12/6-13/8) en gång i timmen
från 10, samt varje halvtimme från 13.30,
sista tur 17.30.
Kullens fyr – Mölle
Lör- och söndagar (1/5-31/8) en gång i
timmen 10.45 – 17.45
Vardagar (12/6-13/8) en gång i timmen
från 10.45, samt varje halvtimme från
13.15, sista tur 17.45.

Årets Pyk-utställning har arrangerats av:
Peter Appelros, Christina Carlsson, Chatarina
Lindgren, Christina Ullenius, Daniel Åberg

Italienska vägen

Hans-Otto Pyk

Mölle By- och Kulturförening
PYK-utställning
Sommaren 2016

Stationer
1. Vakten
2. Italienska vägen
3. Milstolpen, eller ”milapelen”
på skånska
4. Hjorthagen
5. Knutssons hus
6. Josefinelust
7. Ransvik
8. Ransgården
9. Golfbanan
10. Kullagårdens Wärdshus
11. Ablahamn
12. Kullens fyr
Se upp för trafiken! Gå i möjligaste mån på de föreslagna stigarna vid sidan om vägen!

