
 
 

Följ med oss till Österlen 
 

3 dagars trivselresa med avresa söndag 10 oktober 2021 
 
Vi välkomna er alla på höstens 3-dagars resa som denna gång går till vackra Skåne. Vi kommer koncentrera 
oss på Österlen – det böljande landskapet i östra Skåne, med boende på fina Hotel Svea i Simrishamn. Med 
lokalguide skall vi uppleva Österlen under en hel dag. På vägen ner åker vi genom Småland och stannar till vid 
Utvandrarnas hus i Växjö, och på hemvägen blir vi guidade runt i Ystad bland vackra hus i Kurt Wallanders 
fotspår. Vi hoppas många kan åka med oss till denna så vackra del av Sverige! 
 
Söndag 10 oktober:  Vi samlas för avfärd mot Småland och Skåne 
Bussen från Leja Touring avgår från Lilla Varholmen kl. 08.00, Västerträffen kl. 08.30 samt Frölunda Torg kl. 
08.40. Vi börjar vår resa österut mot 40:an och kommer via Borås och Gislaved till Apladalens kaffestuga i 
Värnamo. Här stannar vi till för förmiddagskaffe med fralla. Färden går nu vidare mot Växjö. Här skall vi  
besöka Utvandrarnas hus. Muséet rymmer både utställningar, arkiv, bibliotek och forskningsverksamhet. I 
den permanenta utställningen ”Drömmen om Amerika” skildras 1800-talets stora emigrationsvåg. Efter detta 
intressanta besök serveras lunch på en trevlig restaurang innan vi fortsätter förbi Älmhult, Broby och 
Kristianstad på vår väg mot dagens slutmål – Hotel Svea i Simrishamn dit vi anländer vid 18-tiden. Efter 
incheckning och lite slappa av på rummet, samlas vi till middag kl. 19.30.   
Hotellets hemsida:  www.hotellsvea.se  
 

       
 Hotel Svea i Simrishamn                        Nordic Sea Winery Simrishamn 
 

Måndag 11 oktober:  Österlen med kunnig guide, Glimmingehus, Kivik, Brösarps Backar och Baskemölla 
Frukost och kl. 09.00 kommer en kunnig lokalguide som tar oss med på en heldagsutflykt på Österlen. Vi 
börjar dagen med besök och guidad visning på Glimmingehus, Nordens bäst bevarade enkelhusborg från 
medeltiden. Den tillhörde länge ätten Rosencrantz, men ägs sedan 1924 av Riksantikvarieämbetet. Vi åker 
därefter till Kivik och besöker Äpplets hus där vi guidas runt och lär oss mera om fruktodlingarna och 
musteriets historia. Vi stannar till vid Ravlunda Kyrka där Fritiof Nilsson Piraten ligger begravd. Här hittar man 
även vissångaren Olle Adolphssons gravsten. I Kivik serveras även dagens lunch. Efter lunchen promenerar vi 
i det mysiga fiskeläget Baskemölla för att därefter åka till Nordic Sea Winery i Simrishamn – en av Österlens 
intressanta vingårdar. Här får vi information om svensk vinodling samt provsmaka tre olika viner. Så 
småningom är vi åter på hotellet i Simrishamn för middag. 
 

Tisdag 12 oktober:  Ale Stenar, Ystads kullerstensgator och korsvirkeshus innan hemfärd 
Efter frukost måste vi tyvärr lämna Hotel Svea för denna gång. Vi kör nu till Kåseberga med möjlighet till 
promenad till Ale Stenar, en fornlämning av typen skeppssättning bestående av 59 stenar och dateras till ca 
år 600 e.Kr. (Räkna med en promenad på ca 1 km). Vi åker sedan till Ystad där vår lokalguide skall visa oss 
mera av denna vackra stad. Ystad är en stad med rötter i medeltiden, uppvuxen kring hamnen och sillfisket. 
De små gränderna, det slingrande gatunätet, hornblåsarna i Mariakyrkan - det finns mycket i stadsbilden som 
erinrar om gångna tider. Vi ser även ett flertal ställen omskrivna i Henning Mankells böcker om kommissarie 
Kurt Wallander. Innan vi lämnar Ystad serveras dagens lunch på en av många restauranger i staden. Så 
småningom börjar vi på hemresan tillbaka mot våra hemöar. Vi tar en bensträckare på Hallandsåsen innan vi 
åker vidare mot Göteborg och beräknar vara tillbaka vid Frölunda Torg ca kl. 19.15, Västerträffen kl. 19.30 
och Lilla Varholmen runt kl. 20.00.  
 

http://www.hotellsvea.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fornl%C3%A4mning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skeppss%C3%A4ttning


   
Ale Stenar                                                                                              Ystad 

PRIS: 3 980 kr per person 
Enkelrumstillägg 800 kr 

I priset ingår: 
- Bussresa i modern turistbuss med toalett och AC från Leja Touring i Mölndal 
- Två övernattningar i dubbelrum på Hotel Svea i Simrishamn inkl. middag och frukost 
- Kaffe med fralla på Apladalens Kaffestuga i Värnamo söndag förmiddag 
- Besök på Utvandrarnas hus i Växjö söndag.  Lunch efter besöket i Växjö-trakten 
- Heldags lokalguide måndag på Österlen inklusive lunch och entréer enligt reseprogrammet 
- Besök på Nordic Sea Winery i Simrishamn inkl. provsmakning av tre olika viner 
- Lokalguide vid Ale Stenar och i Ystad tisdag förmiddag,.  Lunch i Ystad innan hemresan 
- Resemoms samt reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 
 

Anmälan:   
Du anmäler dig till Komfort Resor, tel 031-41 12 00 eller via e-post:  anders@komfortresor.se  

Betalning:   
Ni kommer att få faktura på e-post gällande delbetalning om 1 500 kr per person inom 10 dagar efter ni 
anmäler er, samt faktura på slutlikvid i slutet av augusti med betalningsfrist tisdag 7 september.  
 

Avbeställningsskydd: 
Komfort Resor erbjuder inget avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin hemförsäkring eller 
via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt betalkort, så finns ett 
avbeställningsskydd inkluderat hos de flesta svenska banker. 
 

Researrangör:    
Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet.  
www.komfortresor.se  och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
 

OBS: För allas trevnad försök vara så doftfria som möjligt. Tänk på våra allergiker. 
 

Coronaviruset: 

Med anledning av coronaviruset (Covid-19) vill vi informera om att vi alltid tar våra resenärers säkerhet på 
största allvar och följer noga rekommendationer från våra myndigheter. I och med att alla pensionärer borde ha 
fått sin vaccinering klar nu, räknar vi med att resor inom Sverige kan bli av under hösten 2021. 

 

Välkommen till en av höstens trevliga resor! 
 

 
Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg tel. 031-41 12 00.   10 år med resor från Göteborg 

e-post:  anders@komfortresor.se  Hemsida:  www.komfortresor.se  
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