Nordvästra Skåne tisdagen den 28 maj 2019.
”Bland järnvägar och operasångerskor på Bjärehalvön”
Kiviks Taxi, SPF Kivik, SPF Brösarp, SPF Simrishamn, SPF Smedstorp och SPF Tomelilla bjuder
in till en trevlig resa den 28 maj 2019.
Vi åker från Österlen mot nordväst i bekväm turistbuss och vårt första stopp blir i Ängelholm
och Järnvägens Museum. Här serveras vi kaffe med fralla innan vi får en guidad visning av
detta intressanta och innehållsrika museum. Resan fortsätter sedan upp på Hallandsåsen och
Bjärehalvön och i Torekov avnjuter vi en läcker och innehållsrik lunch på Torekovs Hotell,
stort salladsbord, soppa, huvudrätt, ost och frukt, bordsvatten och kaffe/te står på menyn.
Mätta och belåtna åker vi mot nästa besöksmål, Birgit Nilsson Museum utanför Båstad, där
vi får se den fina utställningen som skildrar hennes fantastiska karriär.
En tur med utsikt nerför Hallandsåsen på ”Italienska vägen” tar oss till Båstad innan bussen
åter klättrar upp för åsen och utanför Förslöv stannar vi en stund på Skånska
Stearinljusfabriken, som precis som bussbolaget för dagen är kunglig hovleverantör och har
gårdsbutik i 2 våningar.
Dags för eftermiddagskaffe som vi avnjuter på det väldigt annorlunda Café Killeröd, med en
vidunderlig utsikt, och i en helt fantastisk miljö serveras vi kaffe med en läcker
äppelmarängtårta.
Mätta på upplevelser reser vi åter mot sydost och beräknas vara hemma igen på vårt kära
Österlen vid 19-20 tiden på kvällen efter en upplevelserik heldag i goda vänners lag.
Resans pris: 730:Avresa från:
06.15 Brösarp Backakrogen. 06.25 Vitaby Medborgahus. 06.40 Kivik Äppelgården
07.05 Simrishamn Godsmagasinet. 07.25 Smedstorp medborgahuset. 07.40 Tomelilla Lidl.
Välkommen med din anmälan, begränsat antal platser, först till kvarn..
OBS! Går att anmäla sig till denna resa tidigast från den 15 februari
Sista anmälningsdag är den 26 april.
Anmälan till: Senast 26/4 2019 till Sverker och Anita Lundgren
E-post: lundgrenspost@telia.com
Tel: 070-393 09 88
Betalning till Kiviks Taxi, bankgiro 5705-1237, senast den 6/5. Ange namn och resa 28/5 på
betalningen.

