
Bjärehalvön i nordvästra Skåne har allt! Mötet mellan havet och Hallandsås bjuder på ständi-
ga skönhetsupplevelser och vida vyer. Upplev enastående kustnära vandring på Skåneleden 
mellan Torekov och Hovs hallar, trolsk natur med ”oskånska” backar i Axeltorpsravinen. På 
Hallands Väderö får vi känna lugnet, komma nära havet & klipporna samt veta mer om öns 
mångskiftande historia. Vi besöker även berömda Norrvikens trädgårdar där vi äter lunch. 
Denna resa är skapad för dig som vill hänföras av vackra vandringar, bo bekvämt, njuta av 
spa och god mat. Vår vandringsguide Ingrid Persson Skog bor i Båstad och kan verkligen Bjä-
rehalvön, dess vandringsleder, historia och kultur. Under våra vandringar kommer hon att 
levandegöra detta, då vi på slingrande stigar kan njuta av naturen i lugn ro. 

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

FAKTA
ert PrIS vId 20:         16 450 kr
ert PrIS vId 25:  15 950 kr 
reSLÄNGd:     5 dAGAr
AvreSA:  21 AuG 2023
I prIset Ingår
• Tågresa Stockholm C - Båstad t/r
• Reseledare från er förening
• Vandringsguide Ingrid Persson Skog
• Del i dubbelrum 4 nätter med frukost
• 2 lunchpaket att äta under vandringarna
• 2 luncher på restaurang
• 4 trerättersmiddagar på hotellen
• Båtresa Torekov - Hallands väderöar t/r 
• Dagliga vandringar och guidade turer 
• Inträde till Norrvikens trädgårdar
• Busstransporter enligt program
• Tillgång till SPA på Torekov hotell och inom- 
   huspool på Hotel Riviera

tILLVAL
Enkelrum:              1 800 kr

preLImInärA tågtIder*: 
Utresa Stockholm C - Båstad   kl. 07.34 - 13.22
Hemresa Båstad - Stockholm   kl. 14.36 - 19.53
Detta är en gruppresa med max 27 deltagare
* Vi reserverar oss för ändringar utom vår  kontroll

En lyxigare vandringsresa till Bjärehalvön

DAG 1: UTRESA STOCKHOLM - BÅSTAD & VANDRING TOREKOV 
Vi samlas på Stockholm central för resa med tåg till Båstad där Ingrid möter och buss hämtar 
för transfer till Torekov Hotell. Efter incheckningen går vi genom naturreservatet till Torekov. 
Ingrid tar oss med på en historisk resa från medeltidens fiskeläge till dagens Torekov, berömt 
för sina bad från morgonbryggan. Vi får höra om Torekovs spännande historia: den förödande 
branden på 1800-talet, kyrkan, sillfisket, havets faror, konstnärskolonin och turismens intåg. 
En egen stund och kanske en glass i Torekovs pittoreska hamn hinner vi med, innan vi åter-
vänder till fots till hotellet, för middag och spa. (M) Dagens vandring: 4 km promenad.

DAG 2: HALLANDS VÄDERÖ
Här väntar fantastiska naturupplevelser, en förunderlig artrikedom och fina badstränder. Vi 
åker båt från Torekov till Hallands Väderö, båtturen tar ca 20 min. Där väntar lugnet, havet och 
naturen. Hallands Väderö är den lilla ön med den mångskiftande historien. Ingrid tar med 
oss på en kulturhistorisk vandring. Vrak, strandvaskare och pirater är en sida av öns förflutna, 
liksom livsviktigt bete, kunglig jakt och välkommet vedtillskott. Bakom legendens skimmer 
möter vi berättelsen om Sankta Thora samt förstås Valdemar Sejr II och drottning Dagmar. 
När vandringen är slut kan var och en fortsätta att ströva på egen hand. Vi har med oss lunch-
paket från hotellet. På eftermiddagen återvänder vi till Torekov och vårt hotell för spa och 
middag. (F,L,M) Dagens vandring: (4 km t/r hotellet, max 6 km på ön). Flack terräng; naturstig, 
sten och klippor. Ca 5 timmars vandring

Ingrid Persson Skog 
är guide med Båstad och Bjäre som specialområ-
den. Sedan tio år tillbaka guidar Ingrid både till fots, 
till sjöss, i buss och på cykel. Hon berättar gärna om 
denna lättälskade trakt för sina gäster. Här rör vi oss i 
svindlande vackra miljöer, alltid med havet inom räck-
håll. Som guide levererar hon med substans, humor 
och inlevelse. Välkommen till härliga dagar vid havet 
med Ingrid.

Vi bor bekvämt 2 nätter på mysiga Torekov hotell, som ligger i utkanten av Torekov. Hotellets spa bjuder in till varma bad och bastu, utom-
huspool samt stora soffor för avkoppling. I Båstad bor vi på Hotel Riviera, precis vid havet med ca 1 km från centrum. På Restaurang Riviera 
förvandlas närodlade Bjäreråvaror omsorgsfullt till måltider som passar alla – exklusiva nordiska smaker för alla. Miljön är lyxigt tillbakalutad. 
Här finns inomhuspool, trevlig bar samt närhet till strand och strandskog. 

På Bjärehalvön finns ett mångtusenårigt landskap där historien alltid är nära. Vi kommer t.ex. att få se Hovs hallar, inspelningsplats för Ingmar 
Bergmans prisbelönta film ”Det sjunde inseglet”, liksom den hemliga platsen där John F. Kennedy träffade sin svenska flickvän Gunilla. Bjäre är 
också känt för sina förstklassiga lokala råvaror som förvandlas till läcker mat av skickliga kockar. Här är potatisen, eller Bjärepäran som den ofta 
kallas, föremål för omsorg som gränsar till passion. Grönsaker och kött är småskaligt närproducerade och ger en känsla av kärlek och kvalité.



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

DAG 3: SKÅNELEDEN TOREKOV TILL HOVS HALLAR.
På morgonen checkar vi ut och vi lämnar våra väskor på bussen, men tar med en ryggsäck 
till proviant och lite extra kläder beroende på väder. Torekov Hotell - Hovs Hallar bjuder på 
en sträcka av Skåneleden som berör varje vandrare. Här går stigarna över urgamla betes-
marker och klapperstensfält. Havet, sällan i stillhet, finns ständigt i närheten. Bland fredligt 
betande djur tar vi oss till de åtta gåtfulla Gröthögarna, en imponerande bronsåldershäls-
ning från våra förfäder. Vi passerar en rad fort som skulle skydda Sverige mot invasion un-
der andra världskriget. Efter ytterligare en stund kommer vi till pittoreska Norrebro hamn. 
Bland besökarnas favoritfotoobjekt, de färgstarka fiskebodarna, pausar vi för en efterläng-
tad förmiddagsfika. Den sista sträckningen går uppför, och snart njuter vi av vida vyer över 
Laholmsbukten och det suggestiva klipplandskapet i Hovs hallar. Hit kommer cineaster 
från hela världen. Det var just här de ikoniska scenerna med Riddaren och Döden spelades 
in till Ingmar Bergmans film "Det sjunde inseglet". På restaurangen i Hovs hallar äter vi en 
god lunch. Bussen möter oss där för transport till Hotel Riviera utanför Båstad där vi får 
våra rum och tid för avkoppling innan middag. (F,L,M) Dagens vandring: (10 km, 40 m 
nivåskillnad ca 4-5 tim, medelsvår, platt, kustnära, klappersten.

DAG 4: AXELTORPSRAVINEN
Idag tar Ingrid med oss på en härlig vandring i trolsk natur. De som så önskar kan stanna på 
hotellet och koppla av eller göra en lättare vandring längs havet.  Vad sägs om en stundtals 
pulshöjande vandring med korta guidestopp i natursköna Axelstorp vid Båstad? I inled-
ningen går vi på den gamla banvallen med fantastiska vyer över Båstad och Laholmsbuk-
ten. Via uråldriga betesmarker når vi Axelstorpsskogen. Där möts vi av dramatiska branter 
och porlande bäckar som skär rakt igenom ravinen. Leden slingar sig i ljusgrönt ljusskim-
mer mellan rakstammiga bokar. Vi fortsätter via Axelstorp mot Båstad. Åh, vilka spännande 
och andlöst vackra utsiktsplatser vi passerar. Som gjorda för korta guidestopp. Vi rör oss 
bland konkreta, historiska minnesmärken, där dock tanken på mytiska företeelser som 
bäckamannen, Brattenborgsherrn och kung Galter aldrig känns långt borta. Vi har med 
oss goda lunchsmörgåsar som vi äter på lämplig plats med fin utsikt. Åter till hotellet för 
avkoppling och middag. (F,L,M) Vandring: ca 10 km, ca 4,5 – 5 tim. Terrängen är bitvis rejält 
kuperad; asfalt, naturstig och grus. Höjdskillnad: 32 våningar.

DAG 5: BÅSTAD & NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR
Vår vandring från Hotel Riviera till Norrviken är en kustnära vandring som avslutas med 
fascinerande trädgårdshistoria. På vandringsresans avslutande dag följer vi stigar och 
grusvägar från hotellet till Norrvikens berömda trädgårdar. Vi hör vågsvall och fågelsång, 
känner doften av tång och hav och ser kanske några knubbsälar balansera på favoritste-
narna nära Skåneleden. Under turen får ni veta en del om Båstads historia – medeltiden, 
snapphanekrigen, familjen Nobel, Birgit Nilsson, Märta Måås-Fjetterström och varför inte 
John F. Kennedys otippade uppdykande på badorten?! Här tar vi del av den fängslande 
berättelsen om hur Norrvikens skapare Rudolf Abelin förvandlade sina trädgårdsdrömmar 
till drömträdgårdar. Lunchen som vi äter i Norrvikens vackra orangeri blir slutpunkt för 
vandringsresan till Bjärehalvön. Vår buss hämtar oss och vi åker till Båstads station. (F, L)
Dagens vandring: ca 8 km, Höjdskillnad: 11 våningar. Terräng: mestadels flack; några min-
dre kuperade partier på och vid Norrviken; grus, sand, stenläggning och asfalt.

Torekov Hotell 
Torekov Hotell är det lilla personliga hotel-
let, med den goda maten, de sköna spa-
upplevelserna och den karga naturen runt 
knuten. Här ligger Skåneleden direkt ut-
anför dörren och tar dig längs med betade 
strandängar, genom trolska bokskogar, dra-
matiska raviner och böljande backar med 
utsikt över havet.

Hotel Riviera Strand 
På den svenska rivieran kan vi koppla av i 
beprövad badortstradition. Här bor vi pre-
cis vid den långsträckta sandstranden. Ho-
tellet har även en stor pool och generösa 
rum. Lederna är väl markerade och upp-
märkta på kartor. Efter en dag till fots vän-
tar varma bad, vällagad mat och bäddade 
sängar på hotellet.

InformAtIon & AnmäLAn:
Anders Wallin
telefon: 070-413 52 76
e-post: s.anders.wallin@gmail.com

Antalet platser är begränsade till 26   
resenärer. Faktura skickas från Rese-
Skaparna när anmälningstiden gått ut.


