
  

 

 
 

Resa: Landskapsresa Skåne 

Datum: Fredag 18 juni - måndag 21 juni 

Reseledare: Lennart Carlsson 

Program: 

Fredag 18 juni -  Avresa Bålsta 0630 med buss till Simrishamn 

Lördag 19 juni - Österlen 

Söndag 20 juni - Simrishamn-Ystad 

Måndag 21 juni - Ystad- Bålsta (kväll) 

Se bif detaljprogram från Reseskaparna 

          

Pris: 6950 kr/person inkluderar buss, logi (tillägg enkelrum 1850 kr),  

3 st frukost, 2 st lunch, 2 st middag, inträde, guidning, . 

Anmälan måndag 15 mars kl 0900 (gäller även mail) 

till 31 mars till Lennart 070 569 7574 

lennart5592@gmail.com 

 

 

Lisbeth, Elke, Gert, Kerstin, Lennart 

 

Kulturarrangemang i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
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Skåneland  

- med Jöran Nielsen  

Välkommen att uppleva och upptäcka Skåne med Österlen. Vi har lagt tonvik- ten vid att 

göra denna resa lite annorlunda än de sedvanliga resorna på detta håll. Lite mer personligt 

och skräddarsytt. Skåne är inte bara platta åkrar, utan ett landskap som är rikt på omväxling 

med mjukt kuperat backlandskap, bok- skogsklädda åsar, blänkande sjöar och milsvida 

sandstränder. Förutom detta skall tilläggas dess intressanta historia med stora 

byggnadsverk, från både danska och svenska byggherrar. Från småstadsidyller med väl 

bevarade kors- virkeshus till storstädernas pulserande liv. Med oss på resan är vår populäre 

re- seledare Jöran Nielsen, själv en glad Skånepåg.  

DAG 1: STOCKHOLM - SIMRISHAMN  

Resan söderut genom ett vackert svenskt sommarlandskap. Vi stannar för kafferas- ter samt 

lunchpaus längs vägen. Väl i Skå- ne möter vår reseledare Jöran Nielsen oss för att ta oss runt i hans 

Skåne. På vägen passerar vi Hässleholm och Höör samt Ringsjön med Bosjökloster. Om tiden 

medger gör vi ett stopp i Vollsjö för att bekanta oss med Fritjof Nilsson Piratens värld innan vi når 

romantiska fiskeläget Simrishamn där vi inkvarterar oss på Ho- tel Svea beläget med utsikt till havet 

och direkt vid centrum. Middag. (L, M)  

DAG 2: ÖSTERLEN  

Idag ger vi oss ut på upptäcktsfärd på Ös- terlen, landskapet öster om en linje från Ystad till Haväng 

norr om Kivik. I detta lilla hörn av Sverige är det så fullspäckat med sevärdheter att det är svårt att 

välja och att få tiden att räcka till. Vi har valt ut någ- ra personliga favoriter. Färden går från 

Simrishamn längs kusten förbi Baskemöl- la och Rörum upp till Kivik, där vi gör ett kort stopp för att se 

statyn över ”Piraten”. På Kiviks musteri ges tillfälle att handla i butiken. Vid Ravlunda kyrka är Fritiof 

Nilsson ”Piraten” begravd, så även Olle Adolphson. Via Brösarps böljande backar till Brösarp Gästis 

där vi bjuds på deras berömda äggakaka. Via Onslunda med borstfabriken samt Gunnarshögs gård 

som bland annat är kända för sin rapsolja, vänder vi nu söderut och tar oss tillbaka till Simrishamn och 

vårt hotell. Egen tid att upptäcka Simrishamn. (F, L)  

DAG 3: SIMRISHAMN - YSTAD  

Idag tar vi en titt på Österlens södra hörn. Vi passerar Glimmingehus, Nordens bäst bevarade 

medeltida borg. Lilla söta fis- keläget Skillinge är lämpligt för ett foto-  

stopp därefter följer vi kustlinjen till Sand- hammaren för att beskåda sand och hav vid Skånes 

sydöstra hörn. Det böljande landskapet vid Backåkra passeras och vid kusten stannar vi vid 

Kåseberga och Ales stenar, denna märkliga stensättning, där det finns delade meningar om dess 

syfte. Här kan du även smaka den kända sillen. Vid Köpingebro strax före Ystad ligger 

Österlenkryddor där vi om tiden medger kan göra ett stopp. Därefter bär det av till Kommissarie 

Wallanders Ystad. Här besö- ker vi Ystad Studios Visitor Center där vi upplever olika miljöer från flera 

av de pro- duktioner som har spelats in här under åren. Vi kan stiga in i Kurt Wallanders lä- genhet 

och polisstationen i BBC:s Wallan- derproduktioner, liksom i Cirkus Imagos manege och Vintergatans 

rymdskepp. In- checkning på hotellet och middag. (F, M)  

DAG: 4 YSTAD - STOCKHOLM  

Efter frukost på hotellet kör vi längs Skå- nes södra kust via Abbekås till Sveriges sydligaste punkt, 

Smygehuk där vi gör ett stopp. Därefter tar vi oss norrut via Lund där vi kan ta en titt på den 

imponerande Domkyrkan. Vid Landskrona stannar vi till för ett besök på laxrökeriet, som tre gånger 

levererat lax till Nobelfesten samt fått flera utmärkelser för sina fina produk- ter. Här kan du handla 



med dig dagens lunch om du vill. Efter att ha sagt adjö till vår guide Jöran, fortsätter vi nöjda hemåt 

mot Stockholm, dit vi anländer på kvällen efter en upplevelserik resa. (F)  

FAKTA  

4 DAGAR 18 JUNI 2021  

• Bussresa 4 dgr 

• Jöran som reseledare och guide 

• Del i dubbelrum med frukost (F) på mellanklasshotell 3 nätter 

• 4 måltider 

• Entré & guidning på Ystad Studios Visitor center 

• Besök enligt program  

(F)=frukost, (L)=lunch, (M)=middag  

Bekräftad plats/tid kommer ca 2 v innan avresa.  

PRELIMINÄRT HOTELL  

Simrishamn: Hotel Svea *** (2 nätter)  

https://www.bestwestern.se/  

Ystad: Continental du Sud*** (1 natt)  

https://hotellcontinental.se/ 

* Priset gäller vid minst 25 personer  

INFORMATION OM RESAN  

Detta är en gruppresa med ca 28 deltagare. Under resan besöker vi bland annat Ystad där det blir en 

del promenader. För att få ut det mesta av denna resa rekommenderar vi att ni kan gå ca 2 km i lugn 

promenadtakt (med eller utan hjälpmedel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


