
HÖGBERGS BUSSresor AB    Tel: 018-10 25 00  •  info@ hogbergsbuss.se   •  www.hogbergsbuss.se

44

Varsitt mäktigt naturreservat. Varsin anrik badort och storslagen utsikt över varandra. De charmiga halvöarna Kulla och 
Bjäre i nordvästra Skåne är mycket mer än Höganäs-krukor och tennisveckan. Följ med oss på en händelserik resa med allt 
från trädgårdar, opera, god mat och storslagen natur.

Dag 1  Uppsala – Ängelholm 
Vi åker ner till Jönköping och viker av på 
Nissa stigen ner till Halmstad som är en 
 gammal och anrik stad  Vi passerar  slottet, 
den gamla stadsporten Norre Port och 
mycket mer innan vi far vidare till Ängelholm 
och vårt hotell Best Western, beläget centralt 
i Ängelholm  Här erbjuds varma bad i en 
50 cm djup, stilla pool och en 8personers 
bubbelpool  Här finns även bastu och relax  
Gemensam middag på vårt hotell  [ 60 mil ]

Dag 2  Runt Kullahalvön
Vi har idag ett gediget program med mycket 
sevärdheter, god mat och svenskt fika när 
det är som bäst  Vi börjar med en rundtur i 
vingården där våra värdar pratar om odlings
säsongen, svensk vinindustri samt utma
ningar med att odla vin i Sverige  Efteråt blir 
det provning av tre viner samt lunch  Nära 
stranden av Öresund ligger Krapperups slott 
vars huvudbyggnad uppfördes vid mitten av 
1500talet  Vi har möjlighet att promenera 
i den vackra parken (dock ej slottet) innan 
vi far vidare till Flickorna Lundgrens café  
Sedan 1938 har det serverats kaffe och kakor 
i den lilla stugan på Skäret  Historien om de 
sju systrarna som startade kaffestugan blev 
snart känd i hela riket  Redan 1945 vid en 
solförmörkelse dök kronprins Gustav Adolf 
upp, ja det var han som blev Gustav den VI 
Adolf   Fikastinna återvänder vi till hotellet 
för kanske lite spa och en god natts sömn  
[ ca 10 mil ]

Dag 3  Runt Bjärehalvön 
Frukost och färd ut på Bjärehalvön där vi 
besöker Västra Karups kyrka med  Birgit 
 Nilssons grav, den gamla fiskebyn och 
numera jetsetarnas Torekov samt tennisens 
Båstad  Under dagen gör vi dessutom två 
längre besök dels på Birgit Nilssons museum 
där vi får en guidad tur i hennes barndoms
hem  Huset är bevarat i samma skick som 
då Birgit senast bodde här  Säsongen 2019 
har utställningen Birgit Nilsson – ögonblick 
och toner ett nytt tema, Birgit Nilsson och 
MET  Vi gör även ett besök i Norrviken och 
dess vackra stilträdgårdar  Här finns glädje 
som inspiration och vår guide informerar oss 
om Norrvikens historia, årets tematisering 
samt om Norrvikens utveckling och framtid  
I Villa Abelin, med namn efter trädgårdar
nas grundare och visionär, finns Orangeriets 
restaurang där vi bjuds på en god lunch med 
smaker med tydliga inslag av Bjärehalvön  
Norrvikens trädgårdar uppfördes med 
början 1906 som bostad åt familjen Rudolf 
 Abelin som hade rest en del i Europa och där 
 fascinerats av olika trädgårds stilar  Norrvikens 
trädgårdar omfattar därför flera olika träd
gårdsrum med en italiensk barockträdgård, 
en renässansträdgård, en klosterträdgård, en 
orientalisk trädgård och en japansk trädgård  
Här finns också en stor fruktträdgård  Åter till 
hotellet  Kvällen fri för middag på egen hand 
samt en skön promenad i denna pittoreska 
stad med sitt Ufo monument och sin vackra 
hembygdspark  [ ca 10 mil ]

Dag 4  Ängelholm – Hemorten
Vi åker norrut via Ljungby och kommer åter 
fram till Jönköping där vi viker av på den 
västra sidan av sjön till den mycket speciella 
kyrkan i Habo  Den är byggd nästan som 
en katedral med läktare runt hela kyrkan  
 Kyrkan avspeglar den gamla tiden genom 
att man har kvar logerna för det finare 
folket, bänkar för bönderna och läktare för 
torpare, drängar och pigor  Målningar från 
katekesen, täcker hela kyrkan från golv 
till tak  Vi fortsätter förbi vackra Hjo och 
Karlsborg till Olshammarsgården mest känd 
som Verner von Heidenstams födelsehem 
och belägen 100 meter från  Vätterns strand  
Här äter vi en avslutningslunch innan vi via 
Askersund och Örebro anländer till våra 
respek tive hemorter  [ 60 mil ]

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 30 maj, 4 dagar

PRIS: 5 300 kr

I RESAN INGÅR: bussresa, del i dubbelrum, 
tre frukost, en middag, tre luncher, alla 
inträden under utflykterna, vinprovning, 
reseledare  

TILLVAL / PERSON: Enkelrum 1790 kr

LOGI: Best Western Plus Hus 57

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

Skåne
Bjäre- och Kullahalvön
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RESA!




