
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unna dig en gemytlig dagstur. Vi äter en vällagad lunch på Buhres i Kiviks hamn och på 
Autoseum upplever vi nostalgi av sällan skådat slag. I hjärtat av Simrishamn avrundar vi dagen 
på egen hand vid Rosentorget, hamnen och de gemytliga kullerstensgränderna som kantas av 

mysiga butiker. Strosa runt, köp en glass eller slå dig ner vid hamnen och bara njut av 
stämningsfulla vyer. 

Dagens första besök gör vi på Buhres 
på Kivik. Här får vi möjlighet att köpa en 
god Buhres-inspirerad smörgås med 
kaffe/te och det bjuds på korta, 
spännande presentationer av oss på 
Belton Travel & Nyhamn Of Sweden (ca 
20 min/presentation). Vi minglar och får 
möjlighet att prata resor & handla 
kvalitetsprodukter till förmånliga priser. 
Efter minglet är det tid för en delikat 
lunch som vi avnjuter med fantastisk 
havsutsikt.  
 

Mätta och belåtna samlas vi åter i 
bussen för vidare färd till Autoseum i 
Simrishamn. Förutom att det är Europas 
förnämsta motormuseum, finns här 
även leksaksmuseum, musikmuseum 
och modellflyg. Vi gör en intressant 
rundvandring bland allt från små 
klenoder till stora vrålåk med kromade 
detaljer.  I ett separat showroom i bästa 
Las Vegas-stil finns unika fordon, 

spelautomater, roulettbord och allt 
annat som hör till i denna världs kanske 
mest spektakulära nöjesmetropol. -Det 
blir nostalgi på hög nivå som du sent 
kommer att glömma!  
 

Efter ett givande besök åker vi vidare till 
vackra Simrishamn. På mysiga 
kullerstensgränder får vi tid att strosa 
runt på egen hand och i egen takt. Njut 
av en svalkande glass nere i hamnen 
eller unna dig lite shopping eller en fika 
på något trivsamt café bland de 
pittoreska medeltidshusen. Glöm inte 
att gå förbi Rosentorget som är vida 
känt för sin magnifika och väldoftande 
blomsterprakt. Med härliga upplevelser 
och minnen i bagaget, tar vi farväl vid 
respektive hemort på kvällen igen. 
 

-Att resa är att leva!  
 

*Med reservation för tryckfel och ändringar!  

Pris: 320:-/person

Se allt som ingår:

•  Resa i modern turistbuss

•  Presentatioen, Belton Travel 
& Nyhamn of Sweden

•  Lunch inkl måltidsdryck & kaffe
på Restaurang Buhres på Kivik

•  Entré, Autoseum i Simrishamn

•  Besök med egentid, Simrishamn

                 Österlens pärlor, 1 dag 
 

 
Avgångar 2020 
1 juni – 11 juni (månd-tors) 

 

320:- 
 

INKL BUSSRESA, 
PRESENTATION  

& LUNCH! 



 
 
 
Måndag 1 juni   

07:00 Vellinge, busstationen (Larsgatan) 

07:20 Trelleborg, Kontinentplan (Fyrmästaregatan) 

07:40 Svedala, Circle K (Företagsgatan) 

08:05 Skurup, Järnvägsstationen (Järnvägsgatan) 

08:35 Ystad, Hamntorget (Bornholmsterminalen) 
 
Tisdag 2 juni 

07:15 Limhamn, Torget 

07:30 Djupadal, Coop Konsum (Viarpsgatan 29) 

07:45 Erikslust, bakom Lidl (Torupsgatan) 

08:00 Nobeltorget, Folkets Hus (Lantmannag/Olof Palmes Plats 

 
Onsdag 3 juni 

07:20 Lund, Klostergården (Blidvädersv/Bhlpl Sunnanv) 

07:40 Lund, ICA Malmborgs (Turistbusshållpl Bangatan) 

08:00 Lund, Linero ICA Supermarket (Bhlpl Vikingav) 

08:15 Dalby, Gästis (Tingsgatan) 

08:30 Veberöd, Trekanten (Gamla Vägen 1) 
 
Torsdag 4 juni 

07:20 Malmö, Lindeborg Centrum (Sminkörgatan) 

07:40 Oxie, ICA Nära (Oxie Kyrkoväg) 

08:00 Malmö, Videdals Torg (Netto) 

08:20 Staffanstorp, City Gross (Kastanjevägen) 

 
 
 
 

 
 
 
Måndag 8 juni 

07:00 Helsingborg, Hamntorget 

07:20 Glumslöv, Stationen (Södra Kvistoftavägen) 

07:40 Landskrona, Kasernplan (Kavallerigatan) 

08:05 Löddeköpinge, Lödde Centrum (Centrumgatan) 

 
Tisdag 9 juni 

07:10 Hässleholm, Västertorg/Fredentorpsgatan 

07:30 Sösdala, Järnvägsstationen (Länsmansgatan) 

07:50 Höör, Järnvägsstationen (Bangårdsgatan) 

08:10 Hörby, Busstationen (Verkstadsgatan) 

08:40 Sjöbo, Busstationen (Silogatan) 
 
Onsdag 10 juni 

07:10 Olofström, Busstationen 

07:25 Jämshög, ICA Nära (Busshållplats Bygatan) 

07:55 Sölvesborg, Järnvägsstationen (Järnvägsg.) 

08:15 Bromölla, Busstationen (Bibliotek/Folketshusg) 

08:45 Åhus, Köpmannag (Busshållplats Repslageriet) 
 

 
Torsdag 11 juni 

07:45 Knislinge, Mickelstorg (Påls Väg) 

08:15 Kristianstad, Sommarlust 

08:30 Vä, Samåkningsparkeringen 

08:45 Tollarp, Sporthallen 

09:00 Degeberga, Coop (Busshlpl. Skaddev/Tingsvägen 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

    Österlens pärlor, 1 dag 

Hållplatser och tider – ÖSTERLENS PÄRLOR, 1 DAG – Boka dygnet runt på vår hemsida! 

 

320:- 
 

INKL BUSSRESA, 
PRESENTATION  

& LUNCH! 


