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Söderåsens naturreservat öster om Helsingborg och med gräns mot Halland. Skäralids Camping & Vandrarhem ligger
på sydsluttningen av Söderåsen.
Nationalparken är ett av de mest besökta turistmålen i södra Sverige. Om du tycker om att vara ute i naturen och vill
upptäcka ett spännande och unikt område, samtidigt som du bor i en lugn och trivsam miljö, då har du hamnat på
rätt ställe! Vi är även alternativet för dig som vill ha nära till allt i Skåne eftersom Skäralid är en perfekt
utgångspunkt. Härifrån är det nära till det mesta och det finns massor av spännande utflyktsmål.
Närmast större orter är Ljungbyhed och Klippan i norr och Röstånga i söder.

Boende
Vi kommer att bo i gamla Stationshuset med plats för 20 personer. I stationshuset finns 2 dubbelrum och 5
flerbäddsrum med handfat på rummen. I huset finns också 2 duschar och 3 toaletter, 2 sällskapsrum och fullt
utrustat gästkök.
Sängkläder, handduk och avresestädning ingår i priset.

Mat
Frukostbuffé, lunchpaket på vandrarhemmet.
Middag (sönd, månd, onsd, torsd) 4 x catering.

Program (tider meddelas senare)
Söndag 16 augusti: tåg Enköping - Stockholm – Hässleholm (sittplats) – Klippan
Buss Klippan Skäralid
Måndag 17 augusti: Liakroksrundan lätt vandring 7 km.
Tisdag 18 augusti: Dagstur till Helsingborg, vandring i Helsingborg med omgivningar med omgivningar
bland annat, Kärnan, Sofiero och Fredriksdals trädgårdar. Lunch på restaurang i Helsingborg.
Buss Skäralid – Klippan, Klippan – Helsingborg v.v. med Pågatåget . Restid 1 timme.
Onsdag 19 augusti: Besök Naturrum Vandring Skäralid – Röstånga ca 10 km
Buss Röstånga - Skäralid
Torsdag 20 augusti: Buss och Pågatåget Skäralid – Stehags stn – Lund v.v. restid 1 tim. Stadsvandring i
Lund. Lunch
Fredag 21 augusti: Buss Skäralid – Klippan, tåg Klippan –(sittplats) Hässleholm – Stockholm – Enköping
Tider tåg i båda riktningarna efter 20:de mars

Pris prel. kalkyl
Boende, städning, sänglinne och handduk och frukostbuffé 2045: - Tillkommer middagar catering ca 500: och resa med SJ 710: -. Totalt 2 045: - + 500: - + 710; - = 3 255: Anmälningsavgift för resan är 500: -. Betalas senast 31 mars. Slutlikvid betalas 30 dagar före ankomstdagen
19 augusti.
Eventuellt bidrag till resan enligt senare.
Buss-, och Pågatågsresor och lunch och middag i Helsingborg och lunch i Lund är ej inräknade i kalkylen.
Bussresor köpes enklast och billigast genom app:en SKÅNETRAFIKEN. Finns på Play.

Bra att veta
Sjuk- och olycksfall Vårdcentral i Ljungbyhed, Infanterigatan 10, telefon- och öppettider
mån-tors kl. 0800 – 1700
Vid olycksfall och akut sjukdom 112 (lägg gärna in app:en 112 på din smartphone)
Apoteket Kronan, Storgatan 31, Klippan öppettider kl. 0830 – 1800.
Hemköp, Storgatan 8, Ljungbyhed, öppettider alla dagar kl. 0800 – 2000. Hemköp är också ombud för
apotek.
Systembolag Storgatan 23, Ljungbyhed

