
SPF Vaxholm, Vallentuna, Österåker, Täby, Idun i samarbete med  

 

Österlen i Äppeltid 30 september 2022 – 3 dagar 
 

Österlen är så starkt förknippat med äpplen, fantastiska vyer över böljande landskap och 

havet som aldrig är långt borta. Turen till Österlen går av stapeln en vecka efter 

avtäckningen av äppeltavlan – då är den fortfarande lika vacker, men vi slipper trängas. 

Äppeltavlan är ett storslaget konstverk som har skapats av 35 000 äpplen. Vi besöker Kiviks 

musteri och har möjlighet att handla av deras stora utbud av smakrika produkter och de 

flesta är naturligtvis gjorda av äpplen. Vi bor i hjärtat av Österlen i Simrishamn på charmiga 

hotell Svea som ligger med vacker utsikt över havet.  

  

Fredag. Avresa från Larssons Resor, Odengatan 96 Stockholm kl. 8.30. 

Färden går söderut och lunch serveras i Ödeshög. Vi fortsätter längs Vätterns glittrande vatten 

och genom Småland. Under eftermiddagen kommer vi till Österlen och det böljande 

landskapet vid Brösarps Backar. I Simrishamn väntar middag och övernattning i två nätter på 

berömda Hotell Svea. 

  

Lördag. Efter frukost beger vi oss till fiskeläget Kåseberga och där tronar Sveriges största 

bevarade skeppssättning, Ales stenar. Om vädret tillåter tar de som vill en promenad upp och 

det är värt mödan – utsikten är fantastisk! Sedan åker vi vidare till Glemmingebro. Här ligger 

Olof Viktors bageri i en kringbyggd Skånegård med murgröna som klättrar längs väggarna. 

Vi stannar till och de som vill kan handla hembakat knäckebröd, marmelader som är kokta på 

gården och mycket annat.  

Färden går vidare till Österlens kryddor. På fälten kring gården odlas alla de kryddor som 

förädlas av dem själva och som sedan får fylla hyllorna i gårdsbutiken. Här serveras vår lunch 

som naturligtvis inspirerats av skörden från de egna odlingarna.  

Vi kommer till Ystad, här ges tid att på egen hand strosa lite och uppleva den charmiga 

småstaden med sina korsvirkeshus och smala kullerstensgator. 

Vi åker tillbaka till Simrishamn längs med kusten genom de små fiskelägena Brantevik och 

Skillinge. Middag på hotellet.  

 

Söndag. Efter hotellets rikliga frukostbuffé åker vi till Kivik musteri, där har vi möjlighet att 

handla med oss hem av olika produkter, allt från olika typer av must, cider, marmelader, 

chutneys och mycket annat. Resan går vidare längs Blekingekusten och lunch serveras på 

Stufvenäs Gästgifveri. Åter i Stockholm omkring klockan 20.30.  

 

Fortsätt på nästa sida → 

  

   

Ales stenar   Ystad  Äppeltavla 



Pris per person i dubbelrum:  ert pris 4 990:- (5 490:-)  

OBS: Endast dubbelrum kvar. 

 

I dagsläget har våra föreningar 44 platser fördelade på 22 dubbelrum. 

 

Anmälan enligt principen ”först till kvarn” dock senast 30 juni till respektive 

förenings reseansvarig: 

 

Vaxholm Siv Cimrell siv@spf-vaxholm.se 0707204671 

 

Vallentuna AnnMarie Glandin am.glandin@gmail.com 0732594378 

 

Österåker Leif Engman leifengman42@hotmail.com 0708285305 

  

Jarlabanke Margareta Torstensson margareta.to@telia.com 0703682568 

 

Tibbleseniorerna Gunilla Rönnholm gunilla.ronnholm@telia.com 0702162886 

 

Idun Gull Axén gull.axen@telia.com 0704729171 

 

Lidingö Ingrid Elowsson elowsson.spf@gmail.com  0704874226 

 

Ange namn, adress, telefonnummer, email-adress samt information om 

eventuella matallergier eller om du är vegetarian/laktos/glutenintollerant. 

Efter anmälan sänder Larssons Resor, resebevis med inbetalningskort till 

respektive resenär.  

Betala inget innan ni har erhållit detta. 

Anmälningsavgift 1 500:- , slutbetalning senast 45 dagar innan avresa 

 

För praktiska upplysningar och avbokningsregler vänligen se vår hemsida 

www.larssonsresor.se eller längst bak i vår katalog. 
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