
SPF LERUMSBYGDEN 
 
 
Jubileumsresa till Österlen 29/5- 1/6 
4 dagar Pris: 3595:- 
 
Vi gör en resa till vackra Österlen. Ett fantastiskt kulturlandskap med 
milslånga stränder längs ett pärlband av pittoreska fiskelägen. Här möts 
hav, fält, skog och hagar i en varm och stillsam känsla. 
 
Dag 1. Hemorten - Simrishamn 
Avresa 08.00 från Lerum. På väg söderut stannar vi och rastar i höjd 
med Snapparp. Därefter åker vi vidare mot Österlen. lnnan vi når 
Simrishamn passerar vi även vackra Flyedalen. 
 
Under eftermiddag ankommer vi till vårt hotell. Vi checkar in på hotell 
Svea där vi ska bo i tre nätter och får resten av dagen fri tills vi ses igen 
till kvällen för en gemensam middag. 
 
Dag 2. Utflykt med lokalguide - Rundtur Österlen 
 
Efter frukost möter vår lokalguide upp för att ta oss med på en 4 timmar 
lång rundtur på Österlen. Under dagen får vi bland annat njuta av de 
vackra backarna i Brösarp som även kallas för porten till Österlen. Vi 
besöker även Kivik med Äpplets hus. 
 
Äpplets hus är ett unikt kunskapscenter med äpplet i centrum, där vi får 
besöka utställningarna som bland annat handlar om förädling, 
fruktodlingar och musteriets historia. Möjlighet till lunch ges. 
 
https://kiviksmusteri.se/sv/besoek-oss/aepplets-hus/ 
 
Eftermiddagen tillbringar vi i Simrishamn och hoppas eftermiddagen 
bjuder på en och annan överraskning. Gemensam middag på hotellet. 
 
Dag 4. Simrishamn - Gunnarshögs gård - Österlens Museum med 
Linnes trädgård 
 
Efter frukost åker vi till Gunnarshögs gård i Hammenhög där man 
producerar Rapsolja. Här får vi en visning av produktionen samt 
tid för fika och att botanisera i deras gårdsbutik.  
http://www.gunnarshog.se/ 
 

https://kiviksmusteri.se/sv/besoek-oss/aepplets-hus/
http://www.gunnarshog.se/


 
Vi åker därefter åter till Simrishamn för besök på Österlens museum med 
Linnes trädgård. 
http://www.simrishamn.se/museum 
 
Gemensam jubileumsmiddag (3-rätters) på hotellet. 
 
Dag4. Simrishamn - Laxbutiken - Hemorten 
Frukost och därefter lite fritid innan avresa hemåt. 11.00 lämnar vi 
Simrishamn för denna gång. Vid 14-tiden beräknas vi nå Laxbutiken 
i Heberg för möjlighet att äta lite. Efter lunch på egen hand påbörjar vi 
vår hemresa. Vi beräknas vara tillbaka i Lerum ca 17.00. 
 
lngår: 3 övernattningar i dubbelrum . 3 frukostar . middagar (varav en 
jubileumsmiddag) halvdagsutflykt på Österlen med lokalguide . entreer 
till, Äpplets Hus, Gunnarshögs Gård med fika, Österlens Museum med 
Linnes trädgård . Reseledare 
 
Tillägg: Enkelrum 770:- 
Priset gäller vid minst 30 bokade. 
 
För de intresserade finns det möjlighet att besöka Autoseums bilmuseum 
som ligger nära hotellet. 
http://www.autoseum.se/ 
 
Vi har även ett inplanerat besök hos Nordic Sea Winery där vi lär oss 
vinets historia och givetvis testar goda viner. Detta besök ingår ej i 
reskostnaden. 
http://nordicseawinery.se/ 
 
Kontaktperson Lena Ryde. tel  0709-845191 
Epost: lena.ryde@swipnet.se 
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