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Vandra i Sverige  

 
 

Österlenleden, 3 nätter 
Simrishamn – Brösarp, 2 vandringsdagar 

Österlenleden är en ringled med start och mål i Ystad. Detta vandringspaket ger dig 
möjlighet att njuta av det bästa av Österlen. Från den idylliska fiskeorten Simrishamn 
vandrar du i behaglig takt till Brösarp och dess vackra backar. Vandringen följer till 
största del det blånande havet, med några undantag då leden viker av in i landet och 
du vandrar genom ek-, tall- eller bokskog. Kusten växlar från vidsträckta 
sandstränder till ört rika strandängar som bitvis är blockrik. Det böljande 
backlandskapet kulminerar vid Hammarsbackar och Stenshuvud varifrån du har en 
härlig utsikt. Du bor på personliga och idylliska gästgiverier, Bed & Breakfast eller 
hotell, alla med mycket atmosfär. Bagagetransport ingår som vanligt så att du kan 
njuta av vandringen i fulla drag! 

 

Höjdpunkter 

• Simrishamn 
• Pittoreska fiskelägen 
• Stenshuvud Nationalpark med underbar utsikt 
• Variationsrik vandring – längs hav och stränder, över ängar, genom skogar och 

beteshagar 
• Brösarps backar 
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Dag 1 – Ankomst till Simrishamn 

Till Simrishamn kan du resa med tåg eller 
buss. Efter ankomst och check in på ditt 
boende har du möjlighet att utforska den lilla 
staden som känd för sitt fiske. Dagen 
avslutar du lämpligen med en god middag 
och kanske en stilla promenad i de äldsta 
stadsdelarna med sina pastellfärgade gathus 
och kullerstensprydda gator. Hamnen med 
de stora fiskebåtarna är väl värd ett besök. 

Simrishamn Foto: Claes Löwdahl 

Dag 2 – Simrishamn – Kivik 
Vandringen bjuder dig på en variationsrik tur 
över sandstränder och blockrika 
strandängar. Landskapet är böljande och du 
passerar genom fiskelägen och bokskog. Du 
vandrar på stränder, stigar, små grusvägar 
och bitvis utmed asfalterad väg.  
Stenstranden avlöses av unik sandstrand vid 
Tobisvik. Här finns en särskilt homogen sand 
som har gett bra livsrum för några 
världsunika kräftdjur som lever i de fuktiga 
hålrummen nere i sanden. Vid Baskemölla 
kommer du åter till underbara strandängar 
och längre norrut vid Tjörnedala passerar du 
artrika orkidéängar som lovordades av Linné. 
Vid Knäbäckshusen kan du ta vägen genom 
den gamla byn och titta in i fiskeboden som 
har gjorts om till ett litet kapell. Från 
Knäbäcken fram till Stenshuvud får du njuta 
av härlig vandring utmed strandpromenad 
som kantas av det blånande havet och träd 
som böjer sitt grenverk ut över stranden. 

 
 

 
Stenshuvud. Foto: Johanna Mårtensson 

Stenshuvud är sedan 1986 en nationalpark 
och parkens hjärta domineras av det 97 
meter höga berget som du har haft framför 
dig under större delen av vandringen från 
Simrishamn. När du rundat udden och 
lämnar arboretet som är den nordligaste 
delen av nationalparken följer du en liten 
asfaltväg fram till Kivik. Vägen kantas av 
äppelodlingar, musterier och gamla 
fornlämningar. 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 265 m, 
sänkning: 224 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 

 

Dag 3 – Kivik – Brösarp 

Vandringen är lätt och ganska kort. Du får 
många möjligheter att stanna till och njuta 
av den underbara naturen. Vill du så kan du 
göra avstickare till Havängsdösen, ta en 
kaffepaus vid Skepparpsgården eller göra ett 
besök vid utemuseet ”Lindgrens länga”. 
Vandringen startar med att du följer den lilla 
vägen mellan Kivik och den vackra fiskebyn 
Vitemölla. 

 
Haväng. Foto: Johanna Mårtensson 

Strax efter byn fortsätter leden utmed havet 
och du får en härlig vandring genom 
naturreservatet Vitemölla strandbackar fram 
till Haväng och Verkaåns mynning. Vid 
Haväng kännetecknas naturen av ett 
närmast hedliknande landskap med ovanlig 
sandstäppsvegetation. Området är kalkrikt 
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och här trivs sandnejlika, fältsippa och 
sandliljan som doftar himmelskt på 
försommarkvällarna. Vid Haväng lämnar 
leden havet och fortsätter västerut. Du följer 
den slingrande Verkaåns härliga dalgång och 
vandrar i Brösarps böljande backlandskap. 
Du når Brösarp och checkar in för en 
avkopplande övernattning. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 290 m, 
sänkning: 259 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 12 km    

Dag 4 – Hemresa 

Efter frukost är det så dags för hemresa.  

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se 
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 2,5 / 5 
• Vandringen är lätt till medel. En dag är 

lätt och en dag är medel. 
• Ledens underlag varierar från stigar och 

stränder till mindre byvägar och korta 
bitar utmed landsväg.  

• Österlenleden är välmarkerad. Genom 
skog och inland är den markerad med 
orange markeringar på stolpar. Där leden 
ändrar riktning finns skyltar. 

• Total sträcka att vandra är 34 km 
fördelat på två vandringsdagar. 

 
Boende 
Du bor på små privatägda hotell eller Bed & 
Breakfast. Rummen har sängkläder, handduk 
och i de flesta fallen dusch och toalett på 
rummet.  

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 

Tåg 
Från Malmö tar du lokaltåg till Simrishamn. 
Från Alunbruket har du en förbokad transfer 
till Brösarp varifrån du tar buss till 
Simrishamn. Från Simrishamn tar du dig 
vidare med lokaltåg till Malmö. 
 

Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Simrishamn är: 

• Kristianstad flygplats (55 km) 
• Malmö flygplats (78 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Brösarp 
är: 

• Kristianstad flygplats (27 km) 
• Malmö flygplats (70 km) 

 

Lokala transporter ut- / hemresa 
Startplatsen Simrishamn når du med tåg 
eller buss. Kommer du med egen bil hjälper vi 
dig med tips om parkering i Simrishamn. 
Från slutmålet Brösarp tar du dig vidare med 
buss. 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från destinationen hjälper vi på Vandra till 
med att boka flyg och även buss/tåg där det 
är möjligt.  
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 

http://www.vandra.se/


Österlenleden, Simrishamn - Brösarp, 3 nätter                  Sida 4 av 5 

 

reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
 

Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 
Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se

 
 
 

 
 

Klimat 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
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Österlenleden 

Skåneleden är uppdelad i sju olika leder, totalt cirka 1 000 km vandringsled och uppdelad i 78 
dagsetapper. Leden ingår i den 5 000 km långa ”North Sea Trail” som går genom Storbritannien, 
Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. En av Skånelederna är Österlenleden som är en 
ringled, totalt 165 km lång. Leden går genom ett böljande kulturlandskap och frodiga bokskogar, 
längs porlande vattendrag och utmed det blånande havet. 
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