Historisk Ålabodsvandring
Hör mer om det historiska och nutida, småskaliga och
kustnära ålafisket och de gamla bodarna längs kusten.
Kläder efter väder och rejäla skor. Från 15 år.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 180 kr/vuxen, 90 kr/ungdom. Minst 10, max 30 personer. Endast
förbokningar! Bokade turer tar c:a 2 timmar.

Kyrkohistorisk vandring

Guidade kulturvandringar
med

Kiviks Museum
Bokningsbara vandringar 2020

Kiviks Museum berättar om de medeltida kyrkorna i Ravlunda och Vitaby. Även annan historia från
platserna är på programmet. Vi promenerar mellan
kyrkorna i ett härligt landskap. C:a 2 timmar, enkel
väg. Kläder efter väder, rejäla skor. Från 15 år. Endast
förbokningar!
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 180 kr/vuxen, 90 kr/ungdom. Möjlighet att köpa till picnic/fika.

Historisk vandring på Kivik

Fågelskådarvandring
För nybörjare! Vi tar oss ut i Kiviksbygdens fantastiska landskap och lär oss grunderna i fågelskådning.
C:a 2 timmar. Bra kikare, kläder efter väder och rejäla
skor eller stövlar. Från 11 år. Endast förbokningar!
Fast tur 2020: September eller oktober, beroende på
flyttfåglarnas mönster. Håll utkik på hemsida och sociala medier! Pris 180 kr/vuxen, 90 kr/ungdom.

Kiviks fascinerande historia från stenålder till nutid!
Varför ligger norra Europas största bronsåldersgravfält
på Kivik och hur kom det sig att Kivik blev Sveriges
största rederiort under 1800-talet? Vi får också höra
mer om hur gammal Kiviks marknad är och varför Kivik blev Äppelriket med hela Sverige.
Fasta turer 2020: 18/4 kl. 13.00. 24/6, 12/7, 21/7 och 9/8
kl. 15.00. C:a 1½ timme. Pris 120 kr/vuxen, 60 kr/barn.
Inkl. fika och museientré. Kläder efter väder. Samling
och biljettköp på Kiviks Museum. Från 11 år.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 125 kr/vuxen, 65 kr/barn. Inkl. fika och museientré.

Kulturvandring på Maletofta

Bokningsregler:
Alla bokningar är bindande! Om du måste avboka eller göra ändringar i din bokning, ska det
ske senast 24 timmar innan ditt bokade arrangemang ska äga rum. Om du uteblir från en
bokning utan att höra av dig, kommer vi att debitera full avgift för bokningen och en avgift för
våra extra omkostnader. Våra guidade turer blir ofta snabbt fulltecknade och din plats kan gå
till någon annan på väntelistan. Om en guidad tur inte kan genomföras, hör vi av oss i god tid.
Vid vandringar med mat/picnic ska avbokning ske senast 48 timmar innan eventet äger rum!
Vandringarna kan kombineras efter önskemål. Vi ordnar gärna både buss och picnickorg!

Bokningar & frågor: info@kiviksmuseum.se
Telefon: 070-512 08 30.
Läs mer på: www.kiviksmuseum.se			
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Följ med till Maletofta - en av järnålderns största
handelsplatser i norra Europa! Vi hör mer om fantastiska fynd från en mytomspunnen plats, som idag
är helt dold under jord. Vi avslutar med ett besök på
Rugguddefirred, en av Maletoftas största gravplatser.
C:a 2 timmar. Bil, kläder efter väder och stövlar. Från
11 år.
Fasta turer 2020: 26/6, 28/7, 10/8 och 10/10 kl. 13.00.
Pris 140 kr/vuxen, 70 kr/barn. Inkl. fika. Samling och
biljettköp på Kiviks Museum.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 150 kr/vuxen, 75 kr/barn. Inkl. fika och museientré.

Smaka på Kivik!

Romska lägerplatser

”Från ost till must!” Vi vandrar i ett magiskt Kivikslandskap och avslutar med en avsmakningsmeny
med fantastiska prov på Kiviksbygdens många otroliga smaker. C:a 3 timmar. Bil, kläder efter väder och
rejäla skor. OBS! Efterhör innehåll vid ev. allergier!
Fasta turer 2020: 22/5 och 3/10 kl. 11.00. Pris 425 kr/
person. Minst 10 personer, max 15.
Endast förbokningar!
Bokningsbar: 15/3 - 15/10.

Romerna i Sverige är en berättelse om förföljelser från den
svenska staten och kyrkan, om utsatthet och nöd, men också
om kärlek och vänskap över gränser. C:a 1½ timme. Bil och
kläder efter väder. Från 11 år.
Fasta turer 2020: 9/7, 4/8, 5/9 och 1/11 kl. 13.00. Pris 120 kr/
vuxen, 60 kr/ungdom. Inkl. fika och museientré. Samling och
biljettköp på Kiviks Museum.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 125 kr/vuxen, 65 kr/
barn. Inkl. fika och museientré.

Linnévandring!
Från Ravlunda till Tångdala i Linnés fotspår. Vi går så långt
möjligt på de stigar och vägar som fanns på Carl von Linnés
tid och följer den Skånska resan genom Kiviksbygden anno
1749. Vandringen är totalt c:a 1,5 mil och kan delas upp i
etapper. Rejäla skor och kläder efter väder. Till vandringen
ordnar vi fikakorg. C:a 4 timmar. Minst 10, max 30 personer. Endast förbokningar!
Bokningsbar: 15/3 - 15/10. Pris 625 kr/person inkl. fikakorg. OBS! Efterhör innehåll vid ev. allergier!

Borgvandring
Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby har vardera en
historisk borg! Vi gör en utfärd till dem alla tre och de
olika tidsepoker de representerar.
C:a 3 timmar. Bil, kläder efter väder och rejäla skor.
Från 11 år.
Fasta turer 2020: 31/5, 28/6, 19/7 och 2/8 kl. 13.00.
Pris 180 kr/vuxen, 90 kr/ungdom. Inkl. fika och entré.
Samling och biljettköp på Kiviks Museum.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 195 kr/vuxen, 95 kr/ungdom. Inkl. fika och museientré.

Från Kust till Must!

www.kiviksmuseum.se

En ”mustig” historia i sann Piratenanda! Kiviks Museum guidar och berättar i Kiviks Musteris odlingar
med provsmakning av tre olika sorters äppelmuster.
Efter vandringen serveras kaffe och äppelkaka. C:a
1 timme plus eftersits. Kläder efter väder och rejäla
skor. Från 11 år.
Fasta turer 2020: 2/5, 21/5, 27/6, 23/7, 29/8, 13/9 och
4/10 kl. 14.00. Pris 195 kr/person, inkl. provsmakning
och fika. Start vid Musteriets parkering kl. 14.00. Endast förbokningar! Minst 10, max 30 personer.
Bokningsbar: 15/3 - 15/10. Pris vid bokning 225 kr/
person, inkl. provsmakning och fika.

Bland Troll, Pysslingar och Jättar!
Kiviks Museum guidar kring Stenshuvuds kulturhistoria
och mytologi för både barn och vuxna. Vad döljer sig bland
stenar, rötter och kärr? Vandring sker på egen risk, även om
guiden förmedlar tips om hur man skyddar sig från trolldom! Från 7 år. C:a 1½ timme. Endast förbokningar och
kontant betalning på berget. Kläder efter väder, rejäla skor.
Fasta turer 2020: 16/2, 10/7 och 15/11 kl. 13.00. Pris 100 kr/
vuxen, 50 kr/ungdom. Start utanför Naturum.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 120 kr/vuxen, 60
kr/ungdom.

Kulturvandring på Ängakåsen
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Ängakåsen och Penningstenen är en del av norra
Europas största bronsåldersgravfält! Hör om kulten
kring stenen och Kiviksgraven. C:a 1½ timme. Kläder
efter väder och rejäla skor. Från 11 år.
Bokningsbar: Året runt. Pris vid bokning 125 kr/vuxen, 65 kr/barn. Inkl. fika och museientré.

