
hemlagat sedan 1984!

Hamnplan, Kivik • Tel: 0414-702 12 • www.buhresfisk.se

Välkommen till en av Sveriges finaste 
fisk affärer. Njut delikatesser som sill-
inläggningar, rökt fisk, skaldjur och 
färsk fisk. Vår fiskkiosk serverar ny-
stekt sill med mos, Kiviksburgare… 
Varmt välkommen till oss!
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ÖSTERLEN
Det sägs att ingenstans är himlen så nära som på Österlen.
Himmel och hav i symbios – ett himlahav. Kanske är det
himlahavet som gör ljuset så unikt, och som år efter år
lockar så många gäster hit till sydöstra Sverige.
Destinationen har en lågpulsprofil som passar många
semesterfirare, men allt fler buss-, grupp- och
konferensbokare väljer idag att förlägga möten i rofyllda
miljöer här i sydöstra Sverige.

http://fusion.adtoma.com/event/634230134004931250/travelguides.europe.sweden.osterlen/70013182977/click?url=http://visitosterlen.se
http://fusion.adtoma.com/event/634230134005087500/travelguides.europe.sweden.osterlen/75213140993/click?url=http://www.skollengardshotell.se
http://fusion.adtoma.com/event/634230134004462500/travelguides.europe.sweden.osterlen/74384964609/click?url=http://www.buhresfisk.se
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REGIONEN #THECITY#

© Visit Österlen

Välkommen till Österlen - bäst sedan
länge!
Vad som är Österlen har från början varit
ett relativt begrepp och någon officiell
geografisk gräns för Österlen finns inte,
bortsett från den naturliga avgränsning
mot sydost som Östersjön bildar. Österlen
sträcker sig ungefär sydost om väg 19
mellan Brösarp i norr och ner till Ystad i
söder, vilket helt eller delvis inkluderar
kommunerna Simrishamn, Tomelilla och
Ystad.

Österlens gynnsamma klimat och bördiga
mylla gör att jordbruket rotat sig som en
av regionens starkaste näringar. Andra
betydande industrier är turismen och
fisket. Att ”hyra en stuga på Österlen” har
blivit ett begrepp. Vill du hellre krypa till
sängs på ett slott, hotell, gårdshotell,
gästgiveri, bed and breakfast eller
vandrarhem, finns det även gott om andra
huvudkuddar att välja bland. Ett flertal
campingplatser med attraktiva lägen lockar
också många campare till Österlen. Här i
sydöstra Sverige firar vi marknader och
skördefester med lång tradition. God mat
och dryck är ett signum. Ofta erbjuds de
lokalt producerade råvaror, som
tillsammans med den skånska
mattraditionen mättar de hungrigaste
magar. Ena dagen picnic-korg på stranden
och nästa dag en gourmetmiddag på
restaurang.

Här finns gott om aktiviteter som berikar

dig med både låg och hög puls. Kanske är
du intresserad av golf, trädgård, SPA,
museum, fiske, cykel, ridning, konst,
naturupplevelser eller något helt annat...
Över sex mil stäcker sig kustremsan från
Haväng i norr, till Ystad i söder. Flera mil
av fantastiska stränder som ligger där och
väntar på oss barfotingar. Österlen är en
året-runt-destination, där Antikmässan i
Brösarp i mars smyger igång
turistsäsongen. Det stora startskottet är
dock konstrundan som traditionsenligt
arrangeras av ÖSKG under påsken. Då
kommer folk från när och fjärran för att
besöka konstnärer, designers och
konsthantverkare i deras ateljéer. Under
första helgen i november arrangeras
Österlen Lyser/Upplysningstiden (en
mängd arrangemang i ljusets tecken). Och
du, varför inte besöka Österlen vintertid?
Det är en annorlunda upplevelse, vill vi
lova!

Vill du läsa mer om Österlen
rekommenderar vi denna länk:

Internet: www.visitosterlen.se/osterlen

SE & GÖRA #DOANDSEE#

© VisitÖsterlen

Ales Stenar
Sveriges bäst bevarade skeppssättning
finns att beskåda på höjden ovanför
Kåseberga med en fantastik utsikt över
Östersjön. De 59 stenbumlingarna restes
för ca 1400 år sedan och bildar
tillsammans en 67 meter lång fascinerande
formation. Varför restes den? De lärde
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tvistar…

Telefonnummer: +46(0)411-577681
Internet: www.raa.se

ÖSTERLENS MUSEUM I SIMRISHAMN
Nya utställningar varje år. Programverksamhet
för barn och vuxna. Välkänd museibutik.
Adress: Storgatan 24, 272 31 Simrishamn
Telefonnummer: 0414-819670, 72
Internet: www.simrishamn.se/museum

Glimmingehus
Nordens bäst bevarade medeltidsborg.
Borgen byggdes ursprungligen som
representativ bostad för den danske
riddaren Jens Holgersen Ulfstrand, när
Skåne fortfarande tillhörde Danmark. Idag
är borgen centrum för
medeltidsintresserade och ett populärt
besöksmål. I juni arrangeras De 10000
Riddarnas Dag.

Telefonnummer: +46(0)414-18620
Internet: www.raa.se

Film
Hasse & Tage-museet. Här hittar du
godbitarna från Hasse & Tages fantastiska
karriär. Du minns väl Ägget är löst, Ronja
Rövardotter och Herr Lindeman? Cineteket
är ett filmcentrum bredvid Ystad Studios
(här spelas delar av Wallander-filmerna
in). På Cineteket finns utställning, shop
och café – allt i filmens tecken.

Telefonnummer: Hasse & Tage-museet tel: +46(0)417-18110
eller +46(0)709-958110, Cineteket tel: +46(0)411-577057
Internet: www.tomelilla.se/hasseotage www.cineteket.se

Havängsdösen
Stenkista och gravplats vid Haväng som
byggdes av de första bönderna för ca 5000
år sedan. Skelettdelar och en yxa gjord av
flinta har hittats vid utgrävningar. Här
finns även ett litet utomhusmuseum och en
underbar sandstrand. Det är fler än
författaren och musikern Ulf Lundell som
förförts av månen över Haväng.

Telefonnummer: +46(0)414-819800
Internet: www.simrishamn.se

Kungagraven
Mäktig grav i Kivik från bronsåldern som är
3,5 meter hög och 75 meter i diameter.
Graven kallas i folkmun för ”Bredarör”.
Någon osedvanligt viktig person måste ha
fått denna storslagna begravning för över
3000 år sedan.

Telefonnummer: +46(0)414-70337
Internet: www.raa.se

Mariakyrkan
Ystads äldsta byggnad från början av
1200-talet ståtar med en fin silversamling.
Än idag ljuder tornväktarens dova signal
mellan 21.15 och 01.00. Tornväktarens
signal har en mycket lång tradition och
talar om att allt är lugnt i staden –
invånarna kan gå och lägga sig utan oro
för inkräktare. Under vissa tider har
Mariakyrkan varit ett smugglarnäste.

Telefonnummer: +46(0)411-577681
Internet: www.ystad.se

Tosselilla/Svampabanan
Skånes sommarland ligger strax utanför
Tomelilla och är ett eldorado för
barnfamiljer. Här leker barnen i pooler,
vattenrutschbanor, tivolin och
Tarzanskogen. Restauranger finns på
området. På intilliggande Svampabanan
arrangeras rallycross- och
motocrosstävlingar.

Adress: Svampakorset, Tomelilla
Telefonnummer: Tosselilla: +46(0)417-14040 Svampabanan:
+46(0)0417-10027
Internet: www.tosselilla.se och www.tomelillamk.com

Backåkra
Dag Hammarskjölds efterlämnade gård är
idag museum och lockar årligen 1000-tals
besökare från hela världen. Populär dans
arrangeras på midsommarafton. Gårdens
ena länga är sommartid reserverad som
bostad för Svenska Akademins ledamöter.
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Telefonnummer: +46(0)411-526010
Internet: www.ystad.se

Stenshuvud nationalpark
Sveriges sydligaste nationalpark erbjuder
härliga strövområden och 97 meter hög
utsiktsplats över hav, ständer och
äppelodlingar. I ”Naturum” finns en
utställning som beskriver parkens djur och
växter. Sandstranden här är enastående
och vid klart väder ser man den danska ön
Bornholm.

Telefonnummer: +46(0)414-70882
Internet: www.stenshuvud.se

Autoseum
Österlens motor- och teknikmuseum har
ett stort antal bilar, motorcyklar/mopeder
samt några flygplan. Här finns även café,
butik och sedan 2010 ett Ronnie
Peterson-museum. Den berömde
F1-föraren omkom i en krasch på
Monza-banan 1978.

Adress: Fabriksgatan 10, Simrishamn
Telefonnummer: +46(0)414-13780
Internet: www.autoseum.se

Christinehofs Ekopark
Runt Christinehofs slott finns många
vackra naturområden. Christinehofs
Ekopark är alltid öppen för besökare. Café,
butik och utställning är öppen under
turistsäsong.

Telefonnummer: +46(0)417-26370
Internet: www.christinehofsekopark.se

Brösarps Backar
Böljande natur där du bland annat kan
njuta av att tuffa fram med ångtåg som
går mellan Brösarp och S:t Olof.
Rastplatsen här har av Motormännen
utsetts till Skånes bästa rastplats 2007.

Internet: www.tomelilla.se

Verkeåns Naturreservat
Naturreservatet har ett rikt fågelliv där du
kan hitta kungsfiskare, strömstarar och
forsärlor. Långt upp i ån vandrar öring. Vid

Hallamölla ligger Skånes högsta vattenfall
som mäter drygt tjugo meter.

Internet: www.christinehof.nu/?page=verkeansnaturreservat

EVENTS #EVENTS#

© VisitÖsterlen

-För aktuell uppdatering av event och allt
annat som händer, se www.visitosterlen.se

APRIL
Konstrundan Österlen - originalet till
alla konstrundor
Konstnärer, designers och
konsthantverkare öppnar sina ateljéer och
människor från när och fjärran vallfärdar
till Österlen. Konstrundan äger rum varje
vår kring påsken och arrangeras av ÖSKG.
22 april-1 maj 2011. KAOS är en annan
förening med inriktning på konsthantverk.

Telefonnummer: ÖSKG tel +46(0)414-26080
Internet: www.oskg.nu och www.konsthantverksgruppenkaos.se

MAJ/JUNI
Matrundan Österlen
Drygt trettio av regionens aktörer inom
kulinarisk turism är med i Matrundan
Österlen. 8-16 maj, då du kommer att
kunna njuta av t ex kryddfältsvandringar,
matlagningskurser, vinprovningar och
andra smakfulla upplevelser som anknyter
till mat och dryck.

Internet: www.matrundan.se

Österlens hamngille i Simrishamn
Barnartister, dansband och
familjenöjesfält. Uppvisningar i hamnen av
ideella föreningar, Tävlingar för hela
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familjen. 7-9 juli 2011.

Barnens Dag
Hela Skånes Barnens Dag på Tosselilla
Sommarland.

Telefonnummer: +46(0)417-14040
Internet: www.tosselilla.se

Trädgårdsfester
I Apotekarns trädgård kan du njuta av en
medelhavsträdgård. Under tulpandagar
visas unika tulpaner från 1600-talet i
Österlens Museums trädgård och på Haven
Österlen. Sparrisdagarna lär dig allt om
vårens första primör. Rosfesten i
Simrishamn äger rum under en vecka i juli.
Tillväxthuset är en förening med olika
aktiviteter inom trädgårdstemat.
Åbergsgården har stor plantskola, trädgård
och café.

Internet: www.apotekarns.com www.havenosterlen.se
www.sparris.se www.osterlenrosor.se www.tillvaxthuset.se
www.abergsgarden.se

JULI
Kiviks Marknad
Klassikern bland marknader är idag
Sveriges mest kända marknad. Strosa runt
bland knallar och njut av folkvimmel. Drygt
100.000 personer besöker årligen de tre
marknadsdagarna i mitten av juli.

Internet: www.kiviksmarknad.com

Jazz under stjärnorna
Onsdagskvällar i juli kan du njuta av jazz
under bar himmel på Brantevik. Många
välkända artister har under åren gästat
fiskeläget. Mat och kaffeservering finns
men ta gärna med egen picnic-korg, filt
och njut av sommarkvällen. Vid regn
flyttas konserterna till Korsavads Sporthall
i Simrishamn.

Telefonnummer: +46(0)414-22139
Internet: www.jazzbrantevik.se

Vallbyfestivalen
Populär musikfestival med klassisk

inriktning. Festivalen har ett brett utbud
med fokus på vokala nummer.

Telefonnummer: +46(0)708-63 11 25
Internet: www.vallbykonsert.se

Seglarveckan med Bornholm runt
Havskappseglingen Bornholm runt samt
andra seglingar arrangeras i Simrishamn
under en marin vecka i mitten av juli.

Telefonnummer: +46(0)414-10770
Internet: www.simss.se

AUGUSTI
Skördefesten i Svenstorp
Gammaldags skördefest på Kaj Olssons
gård utanför Svenstorp. Festen har
arrangerats i över tjugo år.

Telefonnummer: +46(0)411-550632 eller +46(0)411-550368
Internet: www.skordefestenisvenstorp.se

Ystad International Military Tattoo
17-20 augusti 2011. Det blir sjunde
gången detta tattoo, som anses vara bland
de främsta i världen, arrangeras.
Biljetterna släpps den 28 november 2010.

Internet: www.ystadtattoo.se

Sillens dag i Simrishamn
Under en dag hyllas sillen i hamnen i
Simrishamn. Avsmakning av sill, aktiviteter
och marknad.

Telefonnummer: +46(0)414-819800

SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER
VM i halmbalsrullning
Under detta evenamang koras
världsmästaren i halmbalsrullning på
Bollerups borg. I samband med
VM-tävlingen genomförs en Country Fair
med halm som tema.

Internet: www.destinationhalm.se

Bokens Dag
På Skillinge Teater arrangeras det populära
Bokens Dag där kan lyssna till och kanske
träffa din favoritförfattare. Även bokmässa
med lokala författarförmågor.
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Telefonnummer: +46(0)708-887358

Äpplemarknaden & Äpplets Hus
Njut av underhållning, prova olika
äppelsorter och se årets äppeltavla gjord
av ca 35.000 äpplen. Äpplemarknaden
arrangeras 24-25 september 2011. Samma
helg arrangeras även en ekologisk
skördemarknad hos Mandelmanns
Trädgårdar. På Äpplets hus lär du dig allt
om äpplets historia, plantering och skörd.

Internet: www.applemarknaden.se www.appletshus.se
www.mandelmann.se

Österlen Lyser/Upplysningstiden
En lördag i början av november lyser
Österlen lite extra. Runt städer och byar
presenteras mängder av små och stora
evenemang med ljuset som den röda
tråden. 5-7 november 2010.

Internet: www.osterlenlyser.com www.upplysningstiden.se

I juletid - julkonsert
Julkonsert med Eddie Oliva, Magnus
Johansson, Marcos Ubeda och Maria
Knutsson. I Södra Mellby kyrka. Mer
information och biljetter:

Telefonnummer: +46(0)41420410
Biljetter: info@visitosterlen.se

ÄTA #EATING#

© Klas Andersson

Marknader och skördefester firas
traditionsenligt och där har god mat och
dryck blivit ett av Österlens signum. Här
hittar du lokalt producerade råvaror som
tillsammans med skånsk mattradition

mättar de hungrigaste magar. Ena dagen
picnic-korg på stranden och andra dagen
sjurätters middag på gourmetrestaurang.

Buhres Fisk
Välkommen till en av Sveriges finaste
fiskaffärer. Ur havets skafferi hämtar vi
inspirationen till att bevara och förnya våra
fiskrecept. Njut av våra delikatesser,
sillinläggningar, rökt fisk, skaldjur och
färsk fisk . Vår kiosk serverar nystekt sill
med mos, Kiviks burgare m.m. Njut av
Kivik och vågor som sakta slår mot land.

Varmt Välkommen!

Fam. Buhre med personal

Adress: Hamnplan, Kivik
Telefonnummer: +46(0)414-70212
Internet: www.buhresfisk.se

Karlaby Kro
Karlaby Kro har en av destinationens bästa
mat med inspiration av Skåne och
Medelhavet. Erbjuder även ett
boendealtarnativ för dig som söker den
Österlenska landsbygden mitt bland
åkermark och rapsfält. Liten pool och
skönhetsbehandlingar finns att tillgå.

Telefonnummer: +46(0)414-20300
Internet: www.karlabykro.se

Bröderna M
Centralt läge med ett stenkast från tåg-
och busstationen i Ystad ligger Bröderna M.
En mysig bardel för drinken och till bords
serveras både pizzor och á la carte. Sitt
gärna på uteserveringen och ta del av
Ystads mysiga atmosfär.

Telefonnummer: +46(0)411-19199

Gästgifvaregården Stora Herrestad
Vid genomfarten i Stora Herrestad, bara 5
min från Ystad, hittar du
Gästgifvaregården. Under sommartid
njuter du av hemlagad mat och gott
hembakt i trädgården.
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Telefonnummer: +46(0)411-556320
Internet: www.storaherrestad.com

Friden
Gårdskrog vid vägens ände i Södra Mellby.
Den gamla äppelgården har Peter och
Barbro förvandlat till en exotisk plats där
läckra vedungsbakade pizzor serveras.
Prova gärna den egna äppeldrickan eller en
öl från det spännande ölsortimentet. Friden
har begränsat med plats i den vedeldade
ugnen så du bör förboka plats.

Telefonnummer: +46(0)414-21036
Internet: www.friden.nu

Allé
Allé är en kombination av butik, catering
och servering - en oas för dig som njuter
av god mat. På Allé blandas de Österlenska
råvarorna med influenser från hela
världen. Allé är en matstudio som ligger på
Stenshuvud strax utanför Kivik.

Telefonnummer: +46(0)414-71444
Internet: www.alle.se

Restaurang Ingelstorp
Den gamla ombyggda bilverkstaden mitt i
Ingelstorp erbjuder idag både
husmanskost och á la carte. En
leksakshörna för de små gör att
barnfamiljer trivs bra här.

Telefonnummer: +46(0)411-521151
Internet: www.ingelstorp.com

Vendel Ales Stenar
I Kåseberga, granne med berömda Ales
Stenar driver Paula och Anders Vendel
bageri, café och grillrestaurang. Anders
Vendel, OS-medaljör 2000 och 2004 samt
finalist i Årets kock 2003 och 2004,
skämmer bort din mage i en härlig
hamnmiljö.

Telefonnummer: +46(0)411-527220
Internet: www.vendelrestauranger.se

KAFÉER #CAFES#

© VisitÖsterlen

Olof Viktors
Den gamla kringbyggda gården har
förvandlats till ett populärt besöksmål. Här
finns café, bageri och butik med många
läckerheter. Välkände bagaren Jan Hedh
huserar runt bakbordet. I butiken väljer du
mellan stenugnsbakade bröd, marmelader
och hemmagjord glass.

Adress: Österlenvägen 86
Telefonnummer: +46(0)411-522020
Internet: www.olofviktors.se

Kaffestugan Annorlunda
Kaffestugan Annorlunda har ett unikt läge
vid Stenshuvuds Nationalpark och erbjuder
en härlig kakbuffé till rimligt pris. Efter
fikat kan du ta en promenad upp på
Stenshuvud eller ner till stranden. Stängt
på vinterhalvåret.

Telefonnummer: +46(0)414-70475
Internet: www.kaffestuganannorlunda.se

Alunbrukets Kaffestuga
Kaffestugan byggdes i början av
1700-talet, som en av Alunbrukets
arbetarbostäder. 1930 blev bostaden
istället kaffestuga. Hembakade kakor i ett
pittoreskt korsvirkeshus i gammaldags och
hemtrevlig miljö med vacker natur runt
knuten.

Telefonnummer: +46(0)417-26115
Internet: www.alunbruket.com

Pedersens Konditori
Pedersens är ett traditionellt kondis med
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centralt läge på Storgatan i Simrishamn.
Populärt att köpa sitt frukostbröd här. Vill
du hellre äta din frukost på plats finns
även enklare frukostservering.

Telefonnummer: +46(0)414-10084

Book Café
Ett charmigt café med centralt läge inne i
Ystads gamla bebyggelse (Gåsegränd 1).
Här dricker du ditt kaffe och läser en god
bok i en genuin gammaldags
korsvirkesmiljö.

Telefonnummer: +46(0)411-13403
Internet: www.bookcafehosmorten.se

Norra Skolan
På fiskeläget Brantevik ligger Norra
Skolans café. I den ombyggda skolan
serveras sallader, soppor, smörgåsar,
kakor, espresso, cappuccino och utvalda
teer. Många ekologiska produkter står på
menyn.

Telefonnummer: +46(0)414-22220
Internet: www.norraskolan.se

Österlen Café
Mitt i Simrishamn vid Stortorget finns
Österlen Café. Ett modernt café som
serverar sallader, mackor och kaffebröd.
Många olika kaffesorter erbjuds.
Uteservering.

Telefonnummer: +46(0)414-14924

BARER & NATTLIV #BARSANDNIGHTLIFE#

© iStock

Celtic Bar
Liten och charmig sportbar centralt i

Tomelilla. Enkel pubmeny med bl a
Guinness i ölkranarna. Även ett flertal
whishey-sorter finns på menyn. Har du tur
visas en fotbollsmatch med ett grönvitt lag
på storbildsskärmen.

Telefonnummer: +46(0)417-12240
Internet: www.celticbaren.se

Lite Mer
Restaurang och nattklubb som ligger på
gamla regementsområdet i Ystad.

Telefonnummer: +46(0)411-555095
Internet: www.litemer.se

Kulla Nöjesplats
En dansbana i naturskön utomhusmiljö i
Rörum. På Kulla samlas både unga och
gamla. Barn under 15 har gratis inträde i
målsmans sällskap. Arvingarna, Sten &
Stanley och Ingemar Nordströms är några
av artisterna som underhållit på Kulla. Här
har också gjorts filminspelningar med bl a
Edvard Perssons ”Allt ljus på mig” och
Richard Hoberts ”Glädjekällan”. Korv, läsk
och kaffeservering.

Telefonnummer: +46(0)414-24285
Internet: www.rorumssk.se

SHOPPING #SHOPPING#

© VisitÖsterlen

Shopping i Österlen
Österlen vimlar av små privata gårdar och
verksamheter där du kan fynda handgjorda
och unika ting. Gammalt och nytt i en
lekfull blandning. Närheten till Köpenhamn
gör att danska produkter och dansk design
är vanligt förekommande. Några tips där
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du kan shoppa är Kiviks Musteri,
Hylkegården, Country Corner, Inredet,
Stärkan Outlet, Urban Living och Skillinge
Skeppshandel. Många av Österlens
butiksföretagare kombinerar sin
butikverksamhet med ett galleri eller ett
café. Så det är bara att tanka bilen och ge
sig ut på en shopping och fikarunda.

I Tomelilla finns lågprisvaruhuset Bo
Ohlsson. Du strosar runt på 5000 kvm
butiksyta med artiklar från välkända
leverantörer till låga priser. I sortimentet
finns bland annat kläder, hygienartiklar,
skor, golf, verktyg, leksaker, husgeråd,
godis, väskor, trädgårdsmöbler. Tel
+46(0)417-78700.

Stortorget är Ystads hjärta och runt torget
kamperar butiker, konditorier och
restauranger tillsammans med
torghandeln. Från Stortorget utgår Stora
Östergatan som är Ystads gågata. Här
träffas man och shoppar, strosar, fikar
eller äter en bit mat. Gågatan har en skön
blandning av trendiga och trevliga butiker
med inredning och mode som varvas med
caféer och restauranger.

Varje lördag under sommaren växer en
jättestor loppmarknad upp i ”Suckarnas
gång”, invid kyrkogården i Simrishamn.
Här fyndar du stort som smått. Håll även
utkik efter loppisannonser i tidningarna –
loppiskulturen är en del av Österlens
shopping.

För mer info vänligen se:

Internet: www.visitosterlen.se

SOVA #SLEEPING#

© Visit Österlen

Boka ditt boende här:
Här hittar du alla logialternativen i sydöstra
Skåne:

Internet: www.visitosterlen.se

Ystads Saltsjöbad
Regionens största hotell ligger med unikt
läge på stranden i Sandskogen strax
utanför Ystad. Det anrika badhotellet
erbjuder också ett SPA med mängder av
njutbara behandlingar.
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Telefonnummer: +46(0)411-13630
Internet: www.ysb.se

Sköllen Gårdshotell
I hjärtat av Österlen med magnifik utsikt
över mäktiga Östersjön med sin raka
horisont bor du i något av hotellets fräscha
rum. I restaurangen serveras goda
måltider baserade på vad traktens lokala
fiskare, odlare och uppfödare för tillfället
har att erbjuda.

Telefonnummer: +46(0)414-411447
Internet: www.skollengardshotell.se

Hotell Svea
Svea ligger med underbart läge vid
hamnen mitt i Simrishamn. Många rum har
en enastående utsikt över havet. Hotellet
har 59 rum, alla med dusch, telefon,
kabel-tv, trådlöst bredband. Har även en
egen restaurang.

Telefonnummer: +46(0)414-411720
Internet: www.hotellsvea.se

Örums Nygård Gårdshotell
Ligger med det öppna landskapet runt
knuten. Rymliga rum som alla har dusch
och wc. God hemlagad mat i eget kök.
Familjerum och handikappanpassade rum
samt en nybyggd SPA-avdelning.

Telefonnummer: +46(0)411-524080
Internet: www.orumsnygard.com

Ravlunda Bränneri
Mysigt bed and breakfast med
matservering. Frukostbuffén kan avnjutas i
stillhet på uteserveringen eller i
restaurangen.

Telefonnummer: +46(0)414-74000
Internet: www.ravlundabranneri.se

Tomelilla Golfhotell
Ligger mycket vackert på Tomelilla
Golfklubb endast några minuters bilfärd
utanför Tomelillas tätort.

Telefonnummer: +46(0)41-19430
Internet: www.tomelillagolfhotell.se

Rosenlund B&B
På höjden ovanför Ravlunda, där slätten
möter skog med utsikt över Hanöbukten (4
km) ligger Rosenlund. En nybyggd
trelängad Skånegård byggd i gammal stil
med vasstak.

Telefonnummer: +46 (0)414 741 10
Internet: www.ravlunda.se

Nostalgi Café
Enkla och billiga stugor. Här finns även ett
museum med saker från 50-talet, café och
liten butik.

Telefonnummer: +46(0)708-666752
Internet: www.nostalgicafe.webb.se

Agda Lund Bed and Breakfast
Välkommen till Kivik och Agda Lund i
Äppelriket. I trädgården växer alla träd
som gett namn åt alla rum. Sov gott hos
Signe Tillisch eller Katja.

Adress: Kiviks stora väg 59, Kivik
Telefonnummer: 0414 70175
Internet: www.agdalund.se

BRA ATT VETA

© VisitÖsterlen

Flygplats
Närmaste flygplatser är Kristianstad Airport
och Malmö Airport. Från Kristianstad
Airport opererar Skyways. Från Malmö
Airport opererar bl a SAS och Malmö
Aviation. Flygbussarna tar dig från Malmö
Airport till Lund och Malmö där
Skånetrafikens tåg- eller bussförbindelser
tar dig vidare mot Österlen. Från
Kristianstad Airport tar du dig till Österlen
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med Skånetrafiken. Att hyra en bil på
flygplatsen är annars ett populärt sätt att
resa runt på Österlen.

Kristianstad Airport

Telefonnummer: +46 (0)44-238800
Internet: www.kidairport.com

Malmö Airport

Telefonnummer: +46(0)40-6131000
Internet: www.lfv.se

Copenhagen Airport (Kastrup)

Telefonnummer: +45-32313231
Internet: www.cph.dk

Kollektivtrafik
Skånetrafiken ansvarar för all
kollektivtrafik med tåg, buss och bil i
Skåne. De gula regionbussarna knyter ihop
små och stora orter. Tågen skapar snabba
förbindelser mellan ett 40-tal orter i
Skåne. För aktuella priser och tidtabell, se
Skånetrafikens webbsida nedan.
Färjeförbindelser finns med Bornholm
(både från Ystad och Simrishamn) och
Polen (från Ystad). Via Öresundsbron når
du Danmark och övriga kontinenten. Team
Bornholm hjälper dig med visiten till
Bornholm.

Team Bornholm

Telefonnummer: +46(0)411-558720
Internet: www.teambornholm.se

Skånetrafiken

Telefonnummer: +46(0)771-777777
Internet: www.skanetrafiken.se

Öresundbron

Telefonnummer: +46(0)40-223000
Internet: http://se.oresundsbron.com

Taxi
Regionen har inget övergripande taxibolag.
Här ser du en lista över taxibolag
(förbeställning rekommenderas):

Kiviks Taxi

Telefonnummer: +46(0)414-70098

Taxi Österlen

Telefonnummer: +46(0)414-17777

Taxi Ystad

Telefonnummer: +46(0)411-72000

Taxibil Syd

Telefonnummer: +46(0)411-16000

Tomelilla Taxi

Telefonnummer: +46(0)417-10001

Olles Taxi

Telefonnummer: +46(0)414-10883

Gullbergs Taxi

Telefonnummer: +46(0)414-24233

Post
Posten Kundtjänst

Telefonnummer: +46(0)20-232221
Internet: www.posten.se

Postkontor Simrishamn

Telefonnummer: +46(0)414-16888

Postkontor Tomelilla

Telefonnummer: +46(0)417-14082

Postkontor Ystad

Telefonnummer: +46(0)411-19966

Apotek
Simrishamn

Adress: Storgatan 14B, Simrishamn
Telefonnummer: +46(0)414-411745

Simrishamn

Adress: Simrishamns Sjukhus, C Barnekovs väg
Telefonnummer: +46(0)771-450450

Tomelilla
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Adress: Centralgatan 2, Tomelilla
Telefonnummer: +46(0)417-10067

Ystad

Adress: Stora Östergatan 11, Ystad
Telefonnummer: +46(0)771-450450

Ystad

Adress: Kristianstadvägen 3, Ystad
Telefonnummer: +46(0)771-450450

Tandläkare
Folktandvården Simrishamn

Telefonnummer: +46(0)414-15350, jour +46(0)20-434444

Folktandvården Tomelilla

Telefonnummer: +46(0)417-19650, jour +46(0)20-434444

Folktandvården Ystad

Telefonnummer: +46(0)411-75590, jour +46(0)20-434444

Läkare
Sjukhuset Simrishamn

Telefonnummer: +46(0)414-15000

Novakliniken Tomelilla

Telefonnummer: +46(0)417-14650

Vårdcentralen Tomelillakliniken

Telefonnummer: +46(0)417-78400

Lasarettet Ystad

Telefonnummer: +46(0)411-75000

Sjukvårdsrådgivning

Telefonnummer: 1177 Utanför Sverige ring +46 771-11 77 00

Telefon
Landsnummer: +46

Riktnummer Simrishamn: 0414

Riktnummer Tomelilla: 0417

Riktnummer Ystad: 0411

Elektricitet
220v/50hz

#ESSENTIALINFORMATION#

Invånare:
Ystads kommun ca 27 600
Simrishamns kommun ca 19 300
Tomelillas kommun ca 12 800

Valuta:
Svenska kronor, 1 kr = 100 öre

Öppettider:
Vardagar 10.00-18.00
Lördagar Ystad/Simrishamn 10.00-14.00,
Tomelilla 09.00-13.00
Långlördagar har förlängda öppettider – se
dagspressen.

Internet:
www.visitosterlen.se

Tidningar:
Sydsvenska Dagbladet –
www.sydsvenskan.se
Skånska Dagbladet – www.skanskan.se
Kvällsposten – www.kvallsposten.se
Ystads Allehanda –
www.ystadsallehanda.se
Österlenmagasinet -
www.osterlenmagasinet.se

Larmnummer:
112

Turistinformation:
Visit Österlen
Tel: +46(0)414-20410
info@visitosterlen.se
www.visitosterlen.se
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