
                      Skåne, Ven och Louisiana 

 
Den 26–29 maj gör vi en bussresa till västra Skåne, Ven och en liten bit 
Danmark. 
Vår guide blir Jöran Nielsen, som många av er träffat på tidigare resor. 
Resan går genom ett vackert svenskt landskap, första stopp blir lunch i 
Grännatrakten.  I Landskrona möts vi av Jöran som tar oss med på en promenad 
och visar oss sin hemstad. Bl.a. det idylliska fiskeläget Borstahusen. 
Middag på vårt hotell. 
Dag 2, ägnar vi helt åt ön Ven och dess intressanta historia. Till lunch serveras 
en lokalt producerad måltid. Middag på vårt hotell. 
Dag 3, börjar vi med ett besök på Sofiero. Prins Oscar lät  år 1864 bygga slottet 
till sin hustru Sophia av Nassau. I dag finns en fantastisk trädgård där, vilken 
började anläggas av ”gamle kungens” hustru Margareta. Efter att ha njutit av 

blomsterprakten på Sofiero åker vi till Helsingborg och tar färjan till Helsingör 
och Humlebeck. I Humlebeck besöker vi sedan det berömda konstmuseet 
Louisiana. Museet har en fantastisk fast utställning, bl.a. Giacometti.  I den 
vackra trädgården finns en stor skulpturpark. Vi vet inte ännu vilken 
gästutställning som är aktuell i maj. 
Möjlighet till lunch och/eller kaffe finns i servering med utsikt över Öresund.  
Dag 4, åker vi till Båstadstrakten och besöker Birgit Nilsson-museet där vi via 
en ljudguide får ta del av berättelser om Birgits spännande liv och naturligtvis 
också sång och musik. Vi stannar även vid Märta Måås-Fjetterströms  
butik/vävstuga innan vi sedan vänder hemåt. 
Vi stannar för mat och kaffe på hemvägen. 
 
Pris kr. 6.750.-       Enkelrumstillägg kr. 550.- 
I priset ingår: 
Guidning av Jöran 
Bussresa enl. program 4 dagar 
Del i dubbelrum 3 nätter inkl. frukost. 
1 lunch och 3 middagar. 
Entréer och visningar på Sofiero, Louisiana, Birgit Nilsson-museet. 
Färja Landskrona–Ven t/r och Helsingborg–Helsingör t/r 
 
Anmälan till Lena senast 10 april 2019   tel. 0708-674717 
Lena.e.lindmark@gmail.com                                                                                                 
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