Vandra mellan skog och hav på Österlen

Helgen den 13–15 september har du möjlighet till en fantastisk vandringsupplevelse på
Österlen i Skåne. Här får du under två dagars vandring ta del av en unik, vacker och
kontrastrik natur och skiftande landskap.
Detta härliga paket är en del av Vandringens dag och du får uppleva två unika och personliga
boenden på sköna Österlen. Du vandrar på egen hand och i egen takt. Du checkar in fredag
eftermiddag på STF Kuskahusen, ett personligt och bekvämt boende mitt i den vackra

skånska skogs- och kulturbygden. Tillsammans med värden går du igenom förslag för val av
nästa dags vandring och på kvällen njuter du friden och grillar i gårdens mysiga grillkåta.
Efter en skön natts sömn och en stärkande frukost påbörjar du vandringen på antingen
Skåneleden eller Backaleden som båda går genom Verkeåns naturreservat ut till kusten.
Vandringen tar dig genom Storslagen bokskog, Brösarps böljande backar, artrika sandbackar
och ner mot Havängs milslånga strand. Den medhavda matsäcken njuter du på valfri plats
längst leden. Denna vandring kan betecknas som lätt/medelsvår låglandsvandring med
enstaka stigningar och sträckan är ca 2 mil.
Framme i Haväng möts du av milslång sandstrand och här intill ligger STF Haväng inhyst i en
klassisk skånelänga. Efter incheckning och vila smakar säkerligen kvällens middag himmelskt.
Du får en färdig matkasse, och bereder denna i det trevliga gästköket. Under kvällen får du
också en genomgång av värdarna kring nästa dags vandring. Efter en skön natts sömn och
kravcertifierad frukost packas lunchen för dagens vandring. Du går en annan sträckning
tillbaka, och kan njuta av ännu en magisk naturupplevelse. Precis som under gårdagen intar
du medhavd matsäck längst vägen. Även denna sträcka är lätt/medelsvår och ca 2 mil.
Vill du stanna en extranatt på Kuskahusen vid återkomsten, så går det utmärkt att boka mot
tillägg.
I paketet ingår:
•
•
•
•
•
•

2 övernattningar i dubbelrum/tvåbäddsrum
Sänglinnen/handdukar och slutstädning
2 frukostbufféer
Lån av ryggsäck med termos och kåsa
2 lunchmatsäckar
2 middagar: 1x Grillpaket med lokalproducerade viltknake (2 pp), bröd och tillbehör.
(Kuskahusen). 1x med lokala råvaror till en mättande och smakrik vegetarisk middag
inklusive recept. (Haväng) Alkoholfri dryck ingår båda kvällarna.

Totalpris för hela paketet: 1990 kr/person (medlem) Tillägg icke medlem 100 kr/person.
Bokar gör du enkelt och smidigt genom att maila till STF Kuskahusen direkt på
booking@kuskahusen.se. Vill du veta mer, maila eller ring 070-8679694 (STF Kuskahusen)
Varmt välkommen till Österlen och en unik vandringsupplevelse!

