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Birgit Nilssons älskade Bjäre  
Upplev Båstad, Hovs hallar och Birgit Nilssons föräldrahem som nu blivit ett museum. Vi utlovar en bra 
kombination av kulturhistoria, god mat, musik och vackra vyer under denna dag i en av Norra Skånes 
vackraste omgivningar. 

Avresa sker från hemorten kl. 08.00 varpå vi styr färden mot sommarparadiset Båstad där vårt första stopp 
görs vid Birgit Nilssons barndomshem. Vi börjar med en förmiddagsfika i det gamla stallet som gjorts om till 
kafé. Här bjuds vi på kaffe och goda kakor ur Birgits egen receptsamling. En guide tar oss sedan med i in i 
föräldrahemmet med mängder av minnen från Birgits barndom och fantastiska karriär. Gården som varit i 
familjens ägo sedan 1700-talet är idag ombyggd till museum tillägnat ”La Nilsson”. Boningshuset är bevarat 
i samma skick som när Birgit senast bodde där. På gården lekte hon som barn och drömde om ett liv med 
sång i operans värld. Hör om hur livet på gården varit en gång, om Birgits barndom och hennes fantastiska 
karriär. Museet har även en liten butik med böcker musik och souvenirer. 

Efter ett intressant besök tar vi oss med bussen till Hovs Hallar för att beundra den vackra utsikten över 
Kattegatt. Vi tar oss sedan till Båstad och Lågprisladan. Här stannar vi så att tillfälle ges för den som vill 
shoppa, allt från lågprisprylar till mat i den lilla saluhallen. Efter denna paus intar vi vår lunch på Malen 
Krog innan vi mätta och belåtna fortsätter färden och gör ett stopp intill tunnelmynningen vid 
Hallandsåsen. Vi får här bland annat höra om den ekonomiska skandal som blev följden av det mångåriga 
byggprojektet. 

Vi lämnar Båstad för denna gång och påbörjar vår hemresa med ett stopp vid Kvibille Gästgivaregård för en 
eftermiddagsfika.  Beräknad hemkomst vid 19-tiden 

.          Prisidé: 715:- per person vid 40 betalande 

Inkluderande resa med modern turistbuss, entré och guidning på Birgit Nilssonmuseet, för och eftermiddagsfika, 
lunch på Malens krog. 


