
HOTEL TYLÖSAND     SOMMAR



SOMMAR
Sommar och Tylösand hör ihop som sol, sand och hav. Du känner det redan 
när du närmar dig. Här breder Sveriges mäktigaste strand ut sig över 
sju km vid det glittrande Kattegatt. Musiken lockar. Människorna ler. Allt 
förstärker känslan av sommaren som aldrig säger nej.

Summer and Tylösand go together like sun, sea and sand. You can feel it even 
from a distance. And when you arrive, Sweden’s most majestic beach spreads 
it’s seven kilometres of sand by the glittering Kattegatt. You’re at the right place.



BO
Vi har 230 rum som väntar på att skämma bort dig, de flesta bara en 
sanddyn från havet. Våra Classic Designrum är eleganta dubbelrum med 
snickerier i dämpade toner. Deluxerummen mot havet är nordiskt stilrent 
inredda med en utsikt som blir till ett ständigt föränderligt konstverk. 
Här sover du lite mer inspirerat. 

We’ve got 230 rooms waiting to spoil you, most of them only a sandy dune 
away from the sea. Choose Classic Design for elegant double rooms with 
carpentry in subdued colours. Our Deluxe rooms with sea view have a stylish 
Nordic decoration with panorama that is a constantly changing work of art. It 
makes your sleep more inspired. 



SOLGÅRDEN
Solgården är Tylösands stora livescen där några av Sveriges hetaste artister 
möter en alltid lika entusiastisk publik vid havet. Och i år är Solgården 
ännu somrigare och inbjudande med nya terrasser, ny belysning, nya barer, 
nytt trädäck, inglasning, vindskydd och en skyddande segelduk vid regn. 
Eftersom för mycket av det goda kan vara helt underbart!

The Sun Garden (Solgården) is Hotel Tylösand’s big live stage where some of 
Sweden’s biggest artists perform in front of an always very enthusiastic crowd 
by the sea. This year it’s even more inviting with new terraces, new lighting, 
new bars, new wooden deck, glazing, windshield and rain shelter. Because too 
much of a good thing can be wonderful. 

AFTER BEACH
Beach är bra, men after beach är ännu bättre. Varje dag med start klockan 
fyra är det fullt ös på Solgården. En självklar avslutning efter en härlig dag 
på stranden. Mycket folk, härlig stämning och sommarens bästa musik.
 Beach is good, but after beach is even better. Every day at 4PM the party kicks 
of at the Sun Garden (Solgården). It’s simply the best way to wrap up a lovely day 
on the beach; crowded, joyful and with great live music coming from the stage.

LEIF’S LOUNGE
När solen går ner förvandlas Leif’s Lounge till het nattklubb med super-
tunga DJ:s, events och musik som håller dansgolvet fullt varje måndag, 
torsdag, fredag, lördag och efter konserterna på onsdagar. 

When the sun goes down, Leif’s Lounge transforms into a hot nightclub with 
floor filling DJ’s, events and music that keeps the party going all night Monday, 
Thursday, Friday, Saturday, and after shows on Wednesdays.



JUNI
22 Leffes Midsommarfest
 Livemusik i Tylöhus
23 Club Circus
 Livemusik i Tylöhus
25 Club Monday
30 SOMMARPREMIÄR
 After Beach Duo Jag
 NYHET! Konsert Tylöpremiären
 Panda da Panda & Duo Jag
 Pianobar med C-M
 Leif’s Nattklubb - DJ Nikita Lee

JULI
1 After Beach Trubadur Christof
2 After Beach Trubadur Christof
 Club Monday
3 After Beach Trubadur Christof
 Pianobar med C-M
4 After Beach Trubadur Christof
 Pianobar med C-M
 Leif’s Onsdagsklubb
5 After Beach Haaks
 Pianobar med C-M
 Leffes Beach Club
6 After Beach Haaks
 Pianobar med C-M
 Fredagsklubben
7 After Beach Haaks
 Pianobar med C-M
 Leif’s Nattklubb - DJ Alexie Divello
8 After Beach Trubadur Christof
9 After Beach Sannex
 Dansbandsmåndag Sannex
 Club Monday
10 After Beach Hat over Hills
 Pianobar med C-M
11 After Beach Hat over Hills
 Konsert
 Pianobar med C-M
 Leif’s Onsdagsklubb
12 After Beach Hat over Hills
 Pianobar med C-M
 Leffes Beach Club

13 After Beach Hat over Hills
 Pianobar med C-M
 Fredagsklubben
14 Dagsfest Daydream
 Pianobar med C-M
 Sunset & Konsert Daniel Adams Ray
15 After Beach Trubadur Christof
16 After Beach Barbados
 Dansbandsmåndag Barbados
 Club Monday
17 After Beach SNSB
 Pianobar med C-M
18 After Beach SNSB
 Konsert Lena Philipsson 
 Pianobar med C-M
 Leif’s Onsdagsklubb
19 After Beach Duo Jag
 Pianobar med C-M
 Leffes Beach Club
20 After Beach Duo Jag
 Pianobar med C-M
 Fredagsklubben
21 After Beach Duo Jag 
 Pianobar med C-M
 Leif’s Nattklubb - DJ Diaco
22 After Beach Trubadur Christof
 NYHET! Sommarshow & Allsång
 med 2njoy & Patrik Isaksson
23 After Beach Perikles
 Dansbandsmåndag Perikles
 Club Monday
24 After Beach Hat over Hills
 Pianobar med C-M
25 After Beach Hat over Hills
 Konsert Darin
 Pianobar med C-M
 Leif’s Onsdagsklubb
26 After Beach The Soul Company
 Pianobar med C-M
 Leffes Beach Club
27 After Beach Rydell & Quick
 Pianobar med C-M
 Fredagsklubben

28 After Beach Rydell & Quick
 Pianobar med C-M
 Leif’s Nattklubb - Deejay and Drummer
29 After Beach Trubadur Christof
 NYHET! Sommarshow & Allsång
 med 2njoy & Thomas Järvheden
30 After Beach Casanovas 
 Dansbandsmåndag Casanovas
 Club Monday
31 After Beach På G 
 Pianobar med C-M

AUGUSTI
1 After Beach På G
 Konsert - Nationalteatern & Wilmer X
 Pianobar med C-M
 Leif’s Onsdagsklubb
2 After Beach Haaks
 Pianobar med C-M
 Leffes Beach Club  
3 After Beach Haaks
 Pianobar med C-M
 Stand up Västkusteffekten
 Fredagsklubben         
4 SOMMARAVSLUTNING
 After Beach Duo Jag 
 Pianobar med C-M 
 NYHET! Konsert Tylöavslutningen
 Bubbles & Brunch featuring Duo Jag
 Leif’s Nattklubb
6 Club Monday
11 NYHET! RIX FM Festival

Med reservation för ändringar
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Köp konsertbiljett på 
VIP monkey 035-317 93 
eller ticketmaster.se

Läs mer på 
tylosand.se/sommar



ÄT OCH DRICK
Varför välja mellan fun eller fine dining? Våra fyra specialiserade  
restauranger bjuder på en lång rad kittlande smakupplevelser i topp- 
divisionen: från klassiska svenska rätter till tapas, grillat, pizza, sushi och 
skaldjur. Allt med inriktning på närproducerat, smakrikt, vällagat och rå-
varor av högsta klass. Frågan är bara om du känner för en magnifik symfoni 
eller het rock’n’roll? Och i barerna är våra skickliga bartendrar redo att 
hjälpa dig släcka törsten såväl inne som ute. Boka bord och se öppettider   
på tylosand.se eller ring 035-333 05.

Why choose between fun or fine dining? Our four specialised restaurants offer a 
great variety of taste sensations in the premier league, from classic Swedish cooking 
to tapas, BBQ, pizza, sushi, and seafood—everything with a focus on local 
produce, great taste, superb craftsmanship and carefully selected ingredients. 
Feel like having a magnificent symphony or hot rock’n’roll? And in the bars our 
expert bartenders are waiting to quench your thirst, inside as well as outside. 
Make your reservation and opening hours at tylosand.se or call +46 35 333 05. 

LEIF’S BAR & GRILL TERRASSER
Ångande nygräddade pizzor och grillrätter med tillbehör som får dig att se 
fånigt lycklig ut. Öppet dagtid alla dagar. Kvällstid alla dagar utom tisdag.
Steaming fresh pizzas and BBQ dishes with sides that will put a smile on your 
face. Open daytime all week, at night Wednesday-Monday. 

BETTANS BAR
Skaldjur, sallader och fika på dagen. Sushi och skaldjur på kvällen. Allt 
detta och utsikten därtill. Öppet dagtid alla dagar. Kvällstid tisdag-söndag.
NYHET! Trubadurkväll med Christof Jeppsson, varje tisdag i juli. 
Seafood, salads and swedish fika in the day. Sushi and seafood at night - and 
yeah, the view is spectacular too. Open daytime all week, at night Tuesday-Sunday. 
NEW! Live music with Christof Jeppsson, Tuesday evenings in July.

TITUS TAPAS
Tapas, öppet kök, läckra crossovertilltugg och härlig atmosfär. På Titus 
Tapas är det högtryck i köket med smårätter som utmanar, kompletterar 
och överraskar. Öppet tisdag-lördag.
Tapas, an open kitchen, delicious crossover creativity and superb atmosphere. 
At Titus Tapas the kitchen pace is high with munchies that challenges, complements 
and surprises. Open Tuesday-Saturday. 

RESTAURANG TYLÖHUS
Middag med Kattegatt som fond. Våra köksmästare Henrik Andersson 
och Andreas Nicklasson presenterar klassiska rätter med en egen twist 
på råvaror från noga utvalda producenter. Öppet måndag-lördag.

Dine with Kattegat in front of your eyes. Our chefs Henrik Andersson and 
Andreas Nicklasson present classic dishes with their own twist, made by 
ingredients from carefully selected suppliers. Open Monday-Saturday.  

PIANOBAREN I RESTAURANG TYLÖHUS
CM Carlsson är sedan 2002 den obestridliga stjärnan i Restaurang Tylöhus 
Pianobar. Kom och sjung med hela sommaren tisdag-lördag.

CM Carlsson is the unchallenged star of the Piano Bar at Restaurant Tylöhus. 
Come and sing along Tuesday-Saturday all summer long. 

DANSBANDSMÅNDAG
Vi fortsätter vår dansbandssuccé på måndagarna med dansbandseliten 
på scen. Självklart spelar banden även på vår after beach. Var ska vi sova 
i natt? På Hotel Tylösand förstås…

Get familiar with the Swedish ”dansband” tradition. Enjoy the best dance bands 
in the land. And they will of course play during the after beach party as well.

  



THE SPA
Vårt prisbelönta spa är två våningar glädje av ett slag vi tror saknar mot-
stycke. Kom upp till solterrassen med den makalösa utsikten över havet 
och skäm bort dig i Sveriges första spa med social inriktning, välgörande 
musik och feelgood i varje fiber. 

Our prize-winning spa is two floors of happiness that you simply won’t find 
anywhere else in Sweden. Welcome to the sun terrace with the breath taking 
sea view and spoil yourself in Sweden’s first social spa with music in focus and 
feelgood in every fibre.   

TRES HOMBRES ART
Du vet väl att Hotel Tylösand är Sveriges största konstgalleri med över 400 
verk och fotokonst i världsklass. Ny kick runt varje hörn. Ta dig tid att njuta. 

Beside everything else, Hotel Tylösand is also Sweden’s biggest art gallery 
with 430 pieces of art, and a world-class collection of art photography. A new 
“wow” is waiting around every corner. Take your time and enjoy. 

TUFFERS CLUB
På vår egen barnklubb Tuffers händer det saker varje dag. Aktiviteter,  
pyssel, minidisco och annat skoj. Perfekt för barnen. Och för dig som förälder. 

At the kid’s own Tuffers Club there’s always a lot of fun going on. Activities, 
games, minidisco and lots of other fun stuff. Perfect for kids - and their parents.



SOMMAR & NÖJESPAKET
Sommar, nöjen och Tylösand är i princip samma sak – så missa inte att 
boka in vårt Sommar & Nöjespaket för den ultimata avkopplingen och 
energikicken i sommar. Samla kompisarna eller ditt livs kärlek eller vem 
som helst som förtjänar några oförglömliga dagar på västkusten. 

Allt detta ingår: 

• Övernattning
• Stor frukostbuffé med frukostkock
• Sommarprogram (läs mer på tylosand.se/sommar)
• Fri tillgång till två våningar spa
• Gym och träningspass
• Sveriges största konstgalleri
• Fritt trådlöst internet i hela hotellet

Boka och läs mer på tylosand.se/boka, ring oss på 035-305 05 eller maila 
till bokning@tylosand.se. 

Summer, entertainment and Tylösand are practically the same thing - so don’t 
miss our Summer & Entertainment Package for the season’s ultimate relaxation 
and energy boost. Gather your friends or the love of your life or anyone else 
who deserves a few unforgettable days on the west coast. 

All this is included:

• Hotel room
• Generous breakfast buffet starring our Breakfast Chef
• Free access to our two-storey spa
• Free access to gym and workouts
• Free access to Sweden’s largest photo art gallery
• Free Wi-Fi all over the hotel

Find out more tylosand.se/en/summerpackage or give us a call at +46 35 305 05.

LET’S BE FRIENDS

/hoteltylosand  #hoteltylosand  @hoteltylosand



Box 643, SE-301 16 Halmstad, Sweden
 +46 35 305 00 • info@tylosand.se • #hoteltylosand

tylosand.se


