
 Österlen  

med SPF Vreta kloster 30 aug 2022 i 3 dgr  

Avgångstid Kl.07:00 från Linköping Fjärrbussterminal 
                     Kl.07:15 Berg och Sjöliden, Kl.07:25 Kohagsvägen 
                     Kl.07:30 Hemköp Ljungsbro, Kl.07:40 Nytorpsvägen       
Pris 4690:- pp del i dubbelrum 
Enkelrumstillägg 850:-  
 
Resans pris är baserat på min. 35 deltagare och inkluderar 
- Bussresa 
- Reseledare 
- 2 nätter på hotell med frukost och middag 
- 1 bussfika och 3 luncher enligt program  
- Entréer och utflykter enligt program inkl. vinprovning 
 
Hotell Svea Simrishamn ***  www.hotellsvea.se            
Anmälan senast 12 Juli till Kerstin Larsson på tel.nr. 070-205 70 82  
Slutbetalning senast 29 juli 

_________________________________________ 
 

________________________________________ 

En bit av paradiset och vacker som en tavla med böljande backar, utsikt 
över hav och land har Österlen dessutom blivit ett Mecka för de som vill 
röra sig i författarnas fotspår. Njut av musten från de berömda 
äppelodlingarna, provsmaka svenskproducerat vin, känn doften från havet 
och rökerierna, bländas av guldgula fält och låt Österlens magi verka … 
 
Dag 1. Vreta Kloster – Bosjökloster – Kiviks musteri  – Simrishamn   
Vi startar tidig morgon från Östergötland och gör uppehåll för bussfika utmed vägen. Lagom 
till lunch når vi det vackra Bosjökloster med rötter tillbaka till 1100-talet. Idag ägs och drivs 
slottet med tillhörande prunkande trädgårdar av familjen Bonde. Här äter vi en sopplunch 
och tar en promenad i trädgården innan vi åker vidare mot Brösarps backar – den norra 
porten till Österlen. Detta är inte bara hemvist för Bregottfabriken utan har även fungerat 
som kuliss i filmerna Äppelkriget och Bröderna Lejonhjärta. Fritiof Nilsson Piraten 
spenderade gärna somrarna i Kivik. Här besöker vi ”Äpplets Hus” och botaniserar bland 
muster, cidrar och andra drycker direkt från musteriet. Låt dig inspireras och köp med en 
smak av Österlen hem. Framåt sen eftermiddag åker vi de sista milen till Simrishamn som 
med sitt livliga hamnstråk, trevliga gågator och mysiga gränder kantade av skånelängor är 
Österlens huvudstad. Vi bor på Hotel Svea beläget precis vid havet. Här serveras gemensam 
middag båda kvällarna. Ca 47 mil  
 
Dag 2. En smakfull dag för alla sinnen på Österlen  
När Kurt Wallander vill tänka ostört beger han sig till Ales stenar och så gör även vi… För 
den som inte vill promenera upp till Sveriges egna Stonehenge bjuder det lilla fiskeläget 
Kåseberga in till besök i fiskrökeriet och konstbodarna. Färden hit går utmed kusten med 
några av Sveriges vackraste stränder där sanden är lika vit som på öarna i Västindien… vi 
njuter hela vägen. Vi fortsätter till Österlen kryddor för provsmakning bland ljuvliga dofter. 
Turen går vidare till Maria och ”det lilla matstället på slätten” Österlen Kokkonst. Här 
serveras lunch tillagad från grunden enligt gamla traditioner med själ och hjärta i köket på 
den gamla Skånegården. På det vackra Haväng med böljande fält har Skepparps Vingård 
skapat en naturlig mötesplats för dryckeshantverk på Österlen och i det nya vinlandet 
Sverige. Vi kikar in i vinets förtrollande värld och vad vore väl ett besök på en vingård utan 
smakprov? Med alla sinnen fyllda återvänder vi till vårt hotell för gemensam middag.  
 
Dag 3. Simrishamn – Glimmingehus – Senap - Ålakusten – Vreta Kloster 
Glimmingehus är ett givet stopp för alla som besöker Österlen så innan vi styr kosan 
norröver avlägger vi visit dels på Glimmingehus men också hos Petersborgs gård där äkta 
Skånsk senap tillverkas. Ålakusten berömd för sitt ålafiske och vidsträckta sandstrand 
sträcker sig från Stenshuvud upp till Åhus. Vi stannar på restaurang Rökeriet för lunch innan 
vi fortsätter hemåt. Ett stopp blir det också innan vi åter är i våra hemtrakter.  Ca 46 mil 
 
 

  

   

 

   


