SMAKFULLA SKÅNE
3 dagar 3-5/6 2020
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08.00 Avresa från Tranås Parkhallen.
På vägen ner till Kivik stannar vi för en förmiddags fika på ett lämpligt ställe runt kl 10.00.
Lunchen planerar vi att inta på Kiviks Musteri :
Kiviks Musteri är en upplevelse för alla sinnen.
I Musteributiken – vår egen gårdsbutik – finns
hela vårt sortiment av allt det goda från frukt och
bär.
Vid vår lummiga innergård ligger Restaurang
Kärnhuset där du kan avnjuta fantastisk mat från
egna recept tillagade på lokala råvaror. På Stinas
Café, med utsikt mot havet, serverar vi
hembakade kakor, matiga mackor och annat
gott.

I Äpplets Hus delar vi med oss av vår kunskap om äpplen och äppelodling, vårt
hantverk och
vår långa tradition av att göra must och cider. I Plantskolan kan du köpa äppelträd,
bärbuskar och
växter som är bra för våra bin. Du är välkommen ut i våra vackra trädgårdar, där det
finns tid att
njuta och låta sig inspireras. Varje år besöker fler än 200 000 personer oss
– för att uppleva, smaka och njuta tillsammans med oss.
Välkommen till oss du också.
Vi reser vidare till Simrishamn och checkar in på Hotel Svea där vi intar en
gemensam middag på kvällen.
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Vi börjar dagen med en härlig frukost på hotellet för att sedan fortsätta dagen i maten
och dryckens tecken:

I området runt Österlen värnas det om lokalproducerad mat och dryck. Här finns
många småskaliga verksamheter som producerar grönsaker, kött, frukt, kryddor m.m.
Under vår resa besöker vi fem besöksmål som alla ligger i trakterna kring
Simrishamn.

Denna resdag inleds på Österlenkryddor där vi får
höra historien om kryddodlingen, får
smaksättningstips och serveras förmiddagskaffe.
Sommartid kan vi också köpa deras kryddade glass.

På Köpingsbergs Vingård lär vi oss om mousserande
vin och om vingårdens godsaker.

Örums Nygård har genomgått en förvandling från jordbruk till hotell och här får vi
höra gårdens historia och serveras lunch. Under eftermiddagen besöker vi
Petersborgs Gård som tillverkar egna prisbelönta senapsvarianter som t.ex.
whiskysenap och senapspesto. Dagen avslutas på Gunnarshögs Gård som tillverkar
rapsolja och har en egen gårdsbutik.
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Efter frukost checkar vi ut från hotellet och gör ett besök på Glimminge Hus här intar
vi även en förmiddagsfika innan vi börjar vår resa tillbaka mot Tranås.

Vi kommer att stanna för lunch på en lämplig plats och beräknar att vara i Tranås
framåt kväll.

PRIS per person del i dubbelrum 3,300:Enkelrumstillägg 700:Vid frågor ring: Karl-Erik Hagström 070-5478125

