
 
Två dagar på Österlen 
En resa i vad många kallar det vackraste området i Sverige med mängder av sevärdheter, 
ett berömt ljus som lockar många konstnärer och en fruktbarhet av sällan skådad rang. 
Detta och mycket mer väntar besökaren under den skönaste tiden på året. 

Dag 1; Vi lämnar Göteborg kl. 08.00 och kommer in i Österlen vid Brösarps Backar som vi 
besöker och kan njuta av den säregna naturen efter att vi ätit lunch. Efter detta kommer vi 
fram till Kungagraven som är Sveriges största gravröse där vi tittar in i det mäktiga bygget, 
varpå vi fortsätter till Kiviks Musteri där lokal guide berättar om den ädla fruktens alla möjlig-
heter. Här får vi också möjlighet att göra fräscha inköp av olika slag och guiden ger idéer om 
denna fantastiska växt. Vid 17-tiden kommer vi till anrika Hotel Svea i Simrishamn för 
incheckning och middag. Kvällen slutar troligtvis med en promenad i den pittoreska staden 
där idyllen fångar intressen kring byggnader och gränder och en ljuvlig småbåtshamn. 

Dag 2; Vi äter vår frukost i lugn och ro och därpå lämnar vi Simrishamn för att åka genom de 
välbekanta fiskelägena Brantevik och Skillinge och i någon av dessa ställen stannar vi för att 
insupa miljön från dessa små hamnar. Kl. 10.00 angör vi Glimmingehus där guide tar hand 
om oss och ger inblick i den svensk/danska historien. Vårt nästa stopp blir i Kåseberga där de 
som är hågade går upp till höjden där mystiska Ale Stenar sätter fart på fantasin om hur och 
varför stenarna sats upp på det sätt som de alltjämt står. Den lilla byn nere vid stranden har 
också intressanta aktiviteter för den som inte går upp till stenarna. 

Vårt nästa stopp blir för lunch i den vackra sjöstaden Ystad med lite tid för att bese staden 
inre, varpå vi fortsätter till Smygehuk, Sveriges sydligaste punkt, där vi tar en kort promenad 
ut till bl.a det speciella ställe som väl alla svenskar vill besöka åtminstone någon gång. Vi 
fortsätter färden genom palmernas stad och gör en liten avstickare för att se ballustraden 
vid ”Trelleborgen”, som troligen gett namn åt staden. Under den sista sträckan på hemväg 
stannar vi upp och äter dagens middag vid Snapparp där var och en väljer sin egen meny 

(ingår ej i resans pris). Vi räknar med att hemkomsten till Göteborg blir vid 19.30-tiden. 

Prisidé per person 2.780,- 

inkluderande resa med helturistbuss, 2 luncher, en middag, lokala guider vid Kiviks Musteri 
och Glimminghus, entré till Kungsgraven, övernattning i dubbelrum med frukost (enkelrums-
tillägg c:a 400,-).  


