
”Ge mig en dag av vindar och sol vid stränder ljusa och klara där tystnaden går i 
kullarnas gräs. Vid havet, vid Österlens dalar.”
Så skrev Olle Adolphson i Österlenvisan och det är precis så det är. Vacker varie-
rad terräng med gröna ängar och vita stränder. Fantastiska vyer och trevliga små 
stopp på vägen. Vi vandrar både långa och korta sträckor med möjlighet att korta 
av för de som vill. På kvällarna avnjuter vi trevliga middag och vilar vi upp oss på 
Kiviks badhotell.

information & anmÄLan
anders Wallin
telefon: 070-413 52 76
E-post: s.anders.wallin@gmail.com

Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. Faktura skickas 
från ReseSkaparna/Grand Productions.

DAG 1: HÄSSLEHOLM & STENSHUVUD
På morgonen tar vi tåget från Stockholm 
Central mot Hässleholm. Väl framme på 
hotellet bjuds vi på välkomstkaffe innan 
vi  gör oss klara för resans första vandring. 
Vi tar sikte på Stenshuvud natioanalpark. 
Enligt legenden fick berget sitt namn ef-
ter jätten Sten som bodde i Stenhogub-
bens grotta på bergets branta nordsida. 
Vi vandrar från entré Hällevik genom av-
enbokskogen förbi de gamla ekarna och 
kommer till slut ut genom fornborgsmu-
ren och får en vacker vy över Hanöbuk-
ten. Vi avslutar dagen med en god tvårät-
tersmiddag på vårt hotell. VANDRING: ca 
2,5 km (K, M)

DAG 2: VANDRING KÅSEBERGA
Efter en god frukost snörar vi på oss käng-
orna för en tur till Kåsebega. Alla får bära 
sitt eget lunchpaket så packa en lättare 
dagsryggsäck. Transfer till startplatsen 
för vår vandring. Där kusten stupar mel-
lan hav och himmel har Ale rest ett jät-
teskepp av stenar. Det är från Ales stenar 
vår vandring utgår. Vi följer skåneleden 
mot Ystad. När vi blir hungriga stannar vi 
för att äta vår medtagna lunch. Vi vand-
rar sedan tillbaka till Kåseberga längs 
med vattnet. På vägen tillbaka till hotel-
let stannar vi till på Backåkra. Ett mycket 
intressant museum med utsällnignar om 
Dag Hammarskölds liv. Gemensam två-
rättersmiddag på kvällen.  VANDRING: ca 
12 km (F, L, M)

Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
PRIS:  13 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  5 SEP 2022
i prisEt ingår
• Svensk reseledare/vandringsledare
• Tågresa kl1 Stockholm C- Hässleholm t/r
• Transfer tågstation-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Välkomstkaffe (K)
• 3 lunchpaket till vandringarna (L) 
• 4 middagar (M)
• Vandringar enligt program

tiLLÄgg
Enkelrum:   3000  kr

hotELL
Badhotellet Kivikstrand (4 nätter) 
www.kivikstrand.se
 För info om hotellen, se också vår hemsida

prELiminÄra* tågtidEr (sJ)
UT: Stockholm-Hässleholm, 08.21-12.04
HEM: Hässleholm-Stockholm, 10.48-14.34

*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

BADHOTELLET KIVISTRAND www.kivikstrand.se
På Skånes östkust hittar ni Kivikstrand badhotell – det genuina lilla badhotellet med 
det fantastiska läget mitt i Kivik på Österlen. Ett familjeägt badhotell med charmiga 
och personligt inredda rum med badrum på samtliga 13 rum. Priset är beräknat på 
del i deluxe rum och det är först till kvarn som gäller för dessa, för resterande rum 
erbjuds avdrag på priset från 300-600 kr per person. 
oBs! Uppge om ni vill ha separata sängar då vissa rum endast har dubbelsäng.

DAG 3:  VANDRING BRÖSARP
Idag vandrar vi från Brösarp. Vårt mål 
är Örakaren och Havängsdösen. Under 
vår vandring når vi Lindgrens Länga ett   
vackert korsvirkeshus som är ett av de 
mest fotograferade motiven i området. I 
huset finns ett museum fyllt med intres-
santa lokala berättelser från förr samt 
information om området. Lunchpaket  
har vi såklart med och äter längs vägen. 
Vid Havängsdösen, ett 5000 år gammalt 
gravmonument slutar första etappen av 
vår vandring. Härifrån kan de som vill väl-
ja att ta bussen tillbaka till hotellet. Kän-
ner man sig fortfarande pigg i benen kan 
vi fortsätta på gröna ängar längs havet 
tillbaka till Kivik. Gemensam tvårätter-
smiddag serveras till kvällen. VANDRING: 
7+5  km (F, L, M)

DAG 4: VANDRING TJÖRNEDALA
Vi startar vid Tjörnedala Konsthall och går 
norrut på Skåneleden upp till Vik. Lunch-
paket från hotellet intas på lämpligt ställe.
Bussen kör oss sen till Sträntemölla och en 
vandring i bokskogen (ett måste i Skåne). 
Sista stoppet denna dag blir Knäbäckshu-
sen, husen flyttades hit från Knäbäck vid 
Ravlunda skjutfält i slutet på 1950-talet. 
Vi gör en kortare vandring härifrån  längs 
havet mot Stenshuvud. På kvällen bjuds 
vi till avslutningsmiddag för att runda av 
vår resa tillsammans. VANDRING: 3+1,5 
+1,5 km (F, L, M) 

DAG 5: HEMRESA
Frukost, utcheckning och transfer till sta-
tionen för tågresa hem till Stockholm. (F)

Spf seniorerna Tibbles
 vandringsresa till ÖSterlen 
 - med boende på Kiviks badhotell


