
 

Vandringsresa  Skåne  Vecka 34   

20 augusti-26 augusti 2023 

Avresa med bil från Enköping söndag 20 augusti kl 08.00 från Bahcohallen. Hemresa fredag 
26 augusti. 

Boende: STF Vandrarhem och Värdshus, Vallåsen, beläget 1 mil utanför Våxtorp, ca 2 mil 
från Båstad. 

2-bäddsrum med hotellstandard, dusch och toalett på rummen, lakan och handdukar ingår. 
Reception finns i Värdshuset. Stort samlingsrum finns för kvällsaktiviter. 10 st 2-bäddsrum, 
frukost + lunchpaket är förbokat 5 nätter söndag-fredag V 34. 

 

Söndag 20 augusti 

Avresa från Enköping/Bahcohallen kl 8.00. 5 bilar med 4 personer i varje.  

Förslag: Stopp för eget fika vid Julö Camping, Katrineholm. Egen lunch vid Brahehus. 

Framme vid vandrarhemmet i Våxtorp cirka kl 1600.  

Middag: Grillbuffé som värden ordnar fram och vi fixar själva. 

Måndag 21 augusti 

Bil till Mölle, fri parkering vid kyrkan. Vandring Mölle-Kullaberg cirka 11 km. Bitvis lite tuff 
vandring på vägen mot Kullaberg, lättare tillbaka. Fantastisk utsikt vid fyren Kullaberg. 
Medhavd fika och lunch äter vi på någon fin plats efter vägen. 

Åter i Mölle finns möjlighet till fantastiskt bad. Vi äter sedan middag på något lämpligt 
ställe i Mölle innan vi vänder tillbaka.  

På hemvägen rekommenderas ett stopp vid Krapperups slott för att njuta av den fina 
slottsträdgården (frivilligt). 

Tisdag 22 augusti 

Bil till Torekov. Vandring Torekov-Gröthögarna (8 gravhögar anlagda under Bronsåldern). 
Vandring tillbaka till Torekov, total  vandring cirka 10 km. Medhavd fika och lunch intas 
under vandringen.  

Vid återkomsten till Torekov åker vi bil till Hovs Hallar. Där går vi en slinga på ca 1 km till 
klipporna, där en känd scen i Ingmar Bergmans film ”Det sjunde inseglet” spelades in). På 
restaurangen vid  Hovs Hallar finns möjlighet att äta något lättare och njuta av den 
fantastiska havsutsikten innan vi återvänder till vårt boende. 

Onsdag 23 augusti 

Bil till Sofiero där vi parkerar och går in och tittar på den fantastiska slottsparken (entré). Vi 
tar vår fikarast någonstans i anslutning till parken. Därefter vandrar vi längs havet mot 
Helsingborg ca 5 km, där vi intar vår medhavda lunch. 



 
Vi är då framme vid båtarna (Sundsbussarna) som ska ta oss ut på en härlig båtresa fram 
och åter över sundet, vi ”Turar”. Biljett köpes för 55 kr t o r.  

När vi landat med båten i Helsingborg igen vandrar vi tillbaka mot Sofiero 5 km.  På 
återvägen tillbaka till vårt boende föreslås att vi äter middag någonstans som passar bra. 
Total  vandring under dagen cirka 10 km. 

Torsdag 24 augusti 

Bil till Vejbystrand och sedan lätt vandring längs Skälderviken med rikt fågelliv och sälar, 
cirka 10 km. Medhavd fika och lunch intas under vandringen.  Fina sandstränder för bad 
längs vandringen. 

På kvällen avslutningsmiddag på vårt boende Värdshuset Vallåsen. 

 

Kostnader 

STF Vallåsen Vandrarhem, 2-bäddsrum 990 kr/natt, 5 nätter 4.950           2.475 kr/person 

Frukost 160 kr/dag     800 kr/person 

Lunchpaket 100 kr/dag     500 kr/person 

Catering Grillbuffé inkl kaffe och kaka 290 kr    290 kr/person 

Avslutningsmiddag, huvudrätt + dessert   300 kr/person 

Total kostnad för boende, frukost, lunchpaket, 2 middagar    4.365 kr/person 

(Avgår fastställt bidrag från Enavandrarna 900 k, för deltagare som arbetat med räfsning och på 
Uppandsleden) 

 

Kostnader som tillkommer under veckan 

Resekostnad bil: 4 personer per bil delar på kostnaden, ca 160 mil inkl bilresor på plats (25 
kr/mil). 

Kostnad för tre middagar 

Ev kostnad för lunch och fika på ut- och hemresan. 

Båtresa Helsingborg-Helsingör-Helsingborg (55 kr) 

Inträde Sofiero Slottsträdgård 

 

Anmälan via hemsidan Enavandrarna.se från och med 15 februari, ”först till kvarn” gäller. 

Resebekräftelse meddelas senast 15 april. 


