
Dag 1: stockholm - laNDskRoNa
Resan går genom ett vackert svenskt 
landskap till det gemytliga Skåne. Vi stan-
nar för frivilligt kaffestopp och sedan för 
lunch i trakterna kring Norrköping och 
Braehus. Vår reseledare möter oss vid 
ankomst till Landskrona och visar oss sin 
stad med slott och vackra trädgårdar, Sve-
riges äldsta koloniträdgårdar, som under 
denna tid prunkar av blommor. Jöran be-
rättar om ”landets krone” en gång tänkt 
som Kalmarunionens huvudstad och se-
nare som vårt försvarsfäste mot Danmark. 
Vi ser även det idylliska fiskeläget Borsta-
husen. Gemensam välkomstmiddag. ( M)

Dag 2: VEN
Idag ska vi upptäcka Hven. Jöran Nielsen
visar oss runt på denna före detta danska 
ö i Öresund. Till lunch serveras en lokalt 
producerad måltid, bestående av Europas 
nordligaste durum vete. Vi får veta mer om 
Hven, dess historia och livet på ön för de 
360 fast boende. Genom att besöka de 
minnen som finns av Tycho Brahe på Ven, 
kommer vi närmare astronomen, astro-
logen och multivetenskapsmannen som 
levde på Hven på 1500-talet. Vi lämnar 
Ven under eftermiddagen med färjan till 
Landskrona och äter gemensam middag.
Kanske tar vi en stärkande kvällsprome-
nad längs ”linjen”, precis som Selma Lager-
löf brukade göra, som bodde i Landskrona 
under 13 år.  (F, L, M)

Dag 3: soFIERo & loUIsIaNa
Sofieros historia börjar 1864 när prins 
Oscar och hans hustru Sophia av Nassau 
besöker sundets pärla – Helsingborg. Det 
unga paret förälskar sig i den vackra ut-
sikten, de skogsklädda ravinerna och när 

Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och konstmuséet Louisiana.  
Vår reseledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmed-
lar regionens intressanta historia och betydelse.

INFoRmatIoN & aNmälaN:
sPF spånga
lena lindmark
telefon: 0708-67 47 17
E-post: lena.e.lindmark@gmail.com

pLaTSTILLGåNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.
BETaLNING: Bekräftelse och inbetal-
ningskort skickas från ReseSkaparna. 
anmälningsavgift betalas inom 10 da-
gar efter ni erhållit resebevis. Slutbetal-
ning 45 dagar före avresa.

FAKTA
gRUPP PRIs   6 750 kR
ORD pRIS:  7 250 KR
RESLÄNGD:  4 DaGaR
aVRESa:  26 MaJ 2019
I PRIsEt INgåR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter (F)
•  1 lunch (L)
•  3 middagar (M) 
•  Entréer till Louisiana, Sofiero & Birgit  
   Nilssons museum
•  Visningar på Louisiana, Sofiero, Birgit 
Nilssons museum & Måås-Fjetterström

tIllägg
Enkelrum:              550 kr

PRElImINäR aVREsa
Från: Spånga  Kl: 08.00
Bekräftad plats/tid kommer ca 2 v innan avresa.

PRElImINäRt hotEll
Hotel Öresund ***
www.hoteloresund.se
Vi reserverar oss för ev. förändringar i programmet.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

heten till Danmark och köper hemmanet 
Skabelycke, ett stycke norr om Helsing-
borg, för att där bygga sitt sommarslott 
Sophie-Ro. Här får vi en guidad rundtur 
i parken och har lite fri tid innan det är 
dags att resa vidare till Helsingborg för att 
ta färjan över till Helsingör. I Humlebæk 
finner vi Louisiana Museum of Modern 
art. Fri tid för lunch, därefter tid för vis-
ning och sedan ro att flanera runt och se 
allsköns fantastisk konst på Louisiana. Vi 
tar färjan tillbaka till Helsingborg och fort-
sätter tillbaka till Landskrona där vi äter 
middag. (F, M)

Dag 4: BIRgIt NIlssoN, mäRta 
måås- FJEttERstRÖm & hEmREsa
Vi tar farväl av Jöran och reser vidare 
mot Båstad där vi finner Birgit Nilssons 
museum. Här tar vi del av utställningen - 
”Ögonblick och toner” med en ljudguide 
som ger dig en fördjupad upplevelse av 
utställningen med berättelser om vad 
som visas i tittskåpen och anekdoter om 
Birgit; uppväxten, operavärlden och kär-
leken till maken Bertil samt musik och 
arior från några av de mest välkända 
operorna. Efter besöket som ger oss nya 
insikter om Birgit Nilssons spännande liv 
stannar vi till vid Märta Måås-Fjetterström 
innan vi fortsätter vår resa hem igen. Mär-
ta var en känd textilkonstnär. Under hela 
sin levnadstid fick Måås-Fjetterström och 
hennes vävverkstad ta emot flera pre-
stigefyllda uppdrag, men det definitiva 
kritikergenombrottet kom 1934 med en 
utställning på Liljevalchs konsthall till-
sammans med bland andra Elsa Gullberg, 
Carl Malmsten och Svenskt Tenn. Vi stan-
nar för frivillig lunch, fika och bensträck 
innan vi når hemorten under kvällen. (F)

Landskrona, Hven & Louisiana
- med besök på Birgit Nilsson museum och Märta Måås-Fjetterström i Båstad

Jöran Nielsen


