2-dages Haverejse til Sverige 21. og 22. juni 2014
Vi skal opleve 2 hyggelige dage med havebesøg i omegnen af Kristianstad.
Bustransport, færge, morgenmad, entré, overnatning på Hotel, aftensmad, morgenmad, madpakke til frokost, aftensmad
i Ystad, inden hjemrejsen. Kaffe med hjemmebag, begge dage. Medbring madpakke til den første dag.
Pris pr. person 1.875,-kr
Tillæg ved bestilling af enkeltværelse + 200 kr.
Vi stiger på bussen i Rønne kl. 05.45, og kører om bord på færgen, hvor der er reserveret morgenmad.
*Vi kører til Fjälkinge, i nærheden af Kristianstad, hvor Maud og Åke Westesson, Bäckaskogsvägen 2, 290 34
Fjälkinge, byder os velkommen. Her findes mange spændende planter.
Rundt omkring i haven er sjove figurer i cement. Her bliver vi budt på kaffe og kage.
*Derefter kører vi til Ilse Karlsson, Jasminvägen 20, Kristianstad, hvor vi skal opleve en smuk have. Her er bla. en
italiensk pergola.
*Vi bydes velkommen hos Ing Marie og Jan Johansson, Smidths väg 14, Kristianstad, Villa Blåkulla. Her er bla.
dam, kejsertræ, hibiskus, stauder, væksthus og høns. Sælger keramik og kunst. www.inkasi.com
*Anna-Gertrud Oskarsson, Kvarnäsvägen 48, Kristianstad har en stor flot køkkenhave, mange stauder. Stort
væksthus med mange fuchsia.
Indkvartering på Hotel i Kristianstad.
Søndag d. 22. juni
Morgenmad.
*Vi skal besøge Christine Dufva, Riddar Urups väg 90, Gärds Köpinge. Stor fin landbohave med mange spændende
vækster, Rimelig ny anlagt have.
*Eva og Ivo Möttus, Eskilstorpsvägen 74, Wittskövle. Stor hyggelig landbohave med mange rum. Stauder, træer og
buske. Høns
*Eva og Göran Dehlin, Skaddevägen 150, Wittskövle. Flot have med bla. dahlier, stauder, blåbærbuske mm.
*På tilbageturen til Ystad, besøger vi Tägarps Trädgård, Storgatan 9, 272 93 Tommarp.
*I Ystad spiser vi aftensmad inden vi tager færgen hjem kl. 20.30
Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmelding efter først til mølle princippet, og senest d. 18. maj, til Gurli på tlf. 22530951 eller mail: gem.have@live.dk
Mange hilsner og på gensyn til en hyggelig og oplevelsesrig weekend.
Pbv.
Gurli, Steffen og Lone
Haveselskabet, Bornholm
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