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Skånska gillen & guidade turer

i det blivande världsarvet



Vi avvecklar vår hotellrörelse från 

och med den 1 januari 2015.

Vi kommer då att fokusera helt på det 

som legat oss varmt om hjärtat i alla 

år, nämligen unika upplevelser i Åhus,

Kristianstad och på Österlen.

Välkommen att boka guidningar,

gillen och unika upplevelser hos oss 

inför 2015.
 

  Nu är det dags 
för andra halvlek

I alla våra upplevelser in-går att vi pratar en stund och berättar lite kuriosa om platsen vi besöker.Ingår kostnadsfritt 2015. 

kuriosa

Nov & dec 2014 gör vi vår 

sista Julshow på ÅhusStrand 

med Milos Julbord & Betrak-

telse om Absolut. Läs mer på 

www.ahusstrand.com

Absolut



Välj och vraka bland unika upplevelser

i det blivande världsarvet.

Upplevelsemeny

Ni får av oss ålafiskare 
höra allt om fisket, his-
torien och någon skröna. 
Kombineras gärna med en 
ålabit vid havet.

hosÅlafiskaren

När den sista päran var 
bränd, var det dags med 
ett redigt gille. Detta kan 
ni idag uppleva i det gamla 
bränneriet.

    Päregille  i
Folkestorp

Ett Äkta Ålagille kan en-
dast upplevas i en Ålabod 
mellan Åhus & Haväng. 
Våra bodar finns i Åhus 
och Friseboda.

Ålagille

Var med oss på Åhus 
Vingård och lär er allt 
om skörden, vinerna 
och livet på vingården. 
Givetvis provsmakar vi 
flera av vinerna.

      besök vår egen

 vingård

Ett roligt och snabbt 
inslag i samband med 
bussturer och andra 
möten. Bingo!

Ålabingo

Vi är engagerade i två
mikrobryggerier, i Åhus 
samt ett lite större i 
Brösarp.

 Smaka 
vår egen öl.

Vi kan Skåne och erbjuder
guidning i hela regionen.

Vi ordnar lunch, middag 
eller kaffepaus i våra unika 
miljöer. Ring för mer info.

  Guidning
     & mat

Njut av UNESCOs bios-
färområde Vattenriket. En 
helt unik våtmark, mitt i 
Kristianstad.

Vattenriket

Täppetboden i Åhus blev 
Kulturrestaurang 2014. 
Upplev ett genuint skånskt 
gille i boden vid havet.
Känn historiens vingslag...

  kulturrestaurang
TäppetbodenALLA VÅRA

UPPLEVELSER kan 
kombineras. Slå oss 
en signal så gör vi ett 
unikt program just för 
ert bussbolag. Samtliga 
aktiviteter sker både 
dag och kvällstid.
Vi löser såklart även 
bra paketpris på logi. 



MATS
0708–28 93 00

mats@ahusstrand.com

www.ahusstrand.com

  kulturrestaurang
Täppetboden

kontakt & mer information
MAX

0708–28 93 01
max@ahusstrand.com


