PROGRAM: KUSTVANDRING I SKÅNE
5 frukostar, 4 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Båstad
Middag
Individuell ankomst till Båstad med tåg eller bil, där vi checkar in på vårt fina strandhotell.
Välkomstträff innan middagen på hotellet.

Dag 2

Vandring till Hovs Hallar
Frukost, lunch, middag

Detta program uppdaterades senast 23. april 2021, 12:40
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/kustvandring-i-skane/

Vi vandrar genom Båstad och passerar efter ett tag Norrvikens trädgårdar där vi kan ta en
fika. Sista delen vandrar vi på höjd med strålande utsikt över havet. Väl framme vid Hovs
Hallars mäktiga klippor gör vi en tur ner till stranden där den kända schackscenen iBergmans
Det sjunde inseglet spelades in.

Dag 3

Vandring till Torekov
Frukost, lunch, middag
Efter frukost åker vi buss hotellet till Hovs Hallar. Sedan följer en skön vandring söderut. Vi
passerar det lilla fiskläget Norrebrohamn och fornminnet Gröthögarna innan vi kommer
fram till Torekov. Efter en rundvandring i den charmiga badorten med sin berömda
morgonbrygga fortsätter vi söderut till mäktiga gravkullen Dagshög där bussen väntar. Vi
åker till nästa basläger på natursköna Kullahalvön där vi installerar oss för resans nästa del.

Dag 4

Vandring och vin vid Skånes Riviera
Frukost, lunch, middag
Efter en god frukost åker vi buss en kort bit till Jonstorp. Vi vandrar längs kusten förbi små
fiskelägen som Rekekroken och Svanhall till Skäret där vi gör en avstickare till kända
Flickorna på Skäret med kaffe och kakor. Sedan fortsätter vi mätta och nöjda till pittoreska
Arild. Vi vandrar sedan uppför genom vackra bokskogar till Himmelstorp. Vi belönar oss med
ett intressant besök på Arilds vingård, en av Sveriges proffsigaste. Vi får en guidad
rundvisning och smakar på flera av deras viner.

Dag 5

Vandring på Kullaberg
Frukost, lunch, middag
Sista vandringen blir en grande finale där vi vandrar direkt från hotellet ut till Kullabergs
norra sida. Det är ett dramatiskt landskap med branta sluttningar och fina vyer. Första målet
är Kullens fyr längst ute på halvön. Strålande utsikt över Öresund och spännande grottor
väntar oss. Sedan går vandringen österut på södra sidan där vi gör ett stopp på Ransviks
Café. Vi går genom pittoreska Mölle och sedan upp och över halvön tillbaka till nordkusten.
En fin avslutning som verkligen har allt en vandrare önskar.
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Dag 6

Farväl till vandringsresan i Skåne
Frukost
Efter en innehållsrik resa lämnar vi Mölle med buss till Ängelholms station för hemresa.

Detta program uppdaterades senast 23. april 2021, 12:40
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/kustvandring-i-skane/

