
16-17.40 I hamnområdet kan du delta i:   
  • Bouletävling med SPF Seniorerna Kivik
  • Tipsrunda för hela familjen
  • Tipsrunda för barn med trevliga vinster 

 18 INVIGNING VID KAJEN UTANFÖR BUHRES
  • Vårdkasarna tänds på pirarmarna 
  • Kyrkoherde Mattias Andersson invigningstalar
  • Musikframträdande med Joakim & Vilhelm 
  Sahlin: ”Kalle och ja”.
  • Gratis grillad korv, soppa och dryck till de 200  
  första besökarna!
  Ett samarbete mellan Buhres Fisk, Byalaget på   
  Kivik, Cake Cowboy, ICA Supermarket Kivik,   
  KAIF, Kiviks Båtklubb, Kiviks Museum, Kiviks   
  Musteri, Kiviks Turism och SPF Seniorerna Kivik.

 

VÄLKOMMEN VÄLKOMMEN 
TILL KIVIK TILL KIVIK 

MED OMNEJD!MED OMNEJD!  
 

Fredag, lördag & söndag 
5-7 november

...under Österlen Lyser-helgen...under Österlen Lyser-helgen

Fredagen 5 november 



  

  

  

11-20 HÖSTMARKNAD PÅ SVABESHOLMS  
  KUNGSGÅRD!

  Svabesholms Kungsgård anordnar en mysig höst- 
  marknad på gården. 
  Kom och ät god mat eller fika i vårt Café & Lantkök,  
  besök den Den Engelska Trädgården och våra här- 
  liga butiker på innergården. 
  I vårt ridhus hittar du flera härliga utställare, här  
  finns massor av kul för hela familjen.  
  

  
  CAKE COWBOY
10-18  Handla för 200 kr och få en ”Dopp i kopp”, gör varm  
  choklad! 
20 Country & Rock n’ Roll-kväll med Edward C  
  Johansson duo!
  Edward och Jonas  
  spelar musik av   
  bland andra Elvis,  
  Johnny Cash, Hank  
  Williams Sr och Jim  
  Reeves.
  Något lättare kom - 
  mer finnas att äta  
  och definitivt något 
  sött...
  Häng med oss en 
  stund i Country &  
  Rock´n’ rollens värld  
  med en begränsad  
  publik. Först till kvarn.    

  Entré 200 kr. Bokning görs till: hej@cakecowboy.se 
     
  BUHRES PÅ KIVIK
10-18 Butiken öppen
11-22 På Buhres Bistromeny finner ni härliga rätter inspire- 
  rade av höstens skafferi…  
  Öppet på en upplyst Bistro.



  

  KIVIKS HOTELL

  Frukost, fika, middag, dagspa

  Candlelight swim Vårt nya poolrum och pool är  
  upplyst med levande ljus och skön avslappnande musik. 
   Simma i lugn takt och låt kroppen få sträckas ut  
  och få en skön och lugn stund i Spa. Jacuzzi och  
  bastu finns att växla mellan och i relaxen dukar vi  
  upp med frukt och grönsaksfat samt naturligt smak- 
  satt vatten både stilla och med bubblor, även annan  
  dryck med lite lyxigare bubblor finns att köpa till.  
  Välkomna in i ljuset och värmen.

  KIVIKS MUSTERI –
 18-21 Upplyst Must -och Ciderbar
  Vi flyttar ut på vår upplysta innergård och bjuder på  
  våra finaste muster och cidrar på skånska äpplen. 

  Njut med varm soppa och skön musik.
  Kvällsöppet i Musteributiken och Äpplets Hus.
 18-21 Åk upplyst traktor o vagn
  Vi rullar i loop mellan Kiviks Hamn och Kiviks  
  Musteri och du åker gratis med. 

  Lördag 6 november
  HAVÄNGSBODARNA
 10-18 Öppet
 11-16 Serverar vi kaffe och liten spettkaka - 15 kr.
  Under hela ljushelgen bjuder vi kunder som handlar  
  för mer än 200 kr, på 2 kg äpplen samt en liten spett- 
  kaka.

 



  BUHRES PÅ KIVIK
10-16 Butiken öppen
11-22 På Buhres Bistromeny finner ni härliga rätter inspire- 
  rade av höstens skafferi… Öppet på en upplyst Bistro.

11-20 GUNNELS KLÄDER – Öppet

  

  KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA  
  Frukost, Fika, Middag, Dagspa 

  Frukostkuren: Frukost, Spa, 30 min behandling  
  Lunch och Spa

  CAKE COWBOY
10-18  Handla för 200 kr och  
  få en ”Dopp i kopp”,  
  gör varm choklad! 

11-20 HÖSTMARKNAD PÅ SVABESHOLMS  
  KUNGSGÅRD!
  Svabesholms Kungsgård anordnar en mysig höst- 
  marknad på gården. Kom och ät god mat eller fika  
  i vårt Café & Lantkök, besök den Den Engelska  
  Trädgården och våra härliga butiker på innergården.
  I vårt ridhus hittar du flera härliga utställare, här  
  finns massor av kul för hela familjen.   
 

  

  KIVIKS  MUSEUM  
  Öppet Museum

 15.30- Pyssel för hela familjen med att binda höstkransar  
 18.30 och tillverka egna julkort. Korvgrillning. 

  75 kr/person, inkl. pysselmaterial, korvgrillning  
  och dryck!



 

  

  Söndag 7 november  

  KIVIKS HOTELL KONFERENS & SPA
  Frukost  
  

  HAVÄNGSBODARNA 

 10-18 Öppet
 11-16 Serverar vi kaffe och liten spettkaka - 15 kr.
  Under hela ljushelgen bjuder vi kunder som handlar  
  för mer än 200 kr, på 2 kg äpplen samt en liten spett- 
  kaka.

  CAKE COWBOY

11-16  Handla för 200 kr och få en ”Dopp i kopp”, gör varm  
  choklad!

  SVABESHOLMS KUNGSGÅRD!
 11-20 Café & Lantkök samt gårdens butiker öppet.
        
  KIVIKS MUSEUM 
 13 Kulturvandring på Ängakåsen.
  Ängakåsen och Penningstenen är en del av norra  
  Europas största bronsåldersgravfält! Hör om kulten  
  kring stenen och Kiviksgraven.  
  C:a 1,5 timme. Kläder efter väder och rejäla skor.  
  Från 11 år. Start vid Museet kl. 13.00. 
  Pris inkl. fika och entré 120 kr vuxen, 60 kr ungdom. 
  Boka plats på info@kiviksmuseum.se



 

  

  KIVIKS MUSEUM 
15.30 I skenet från miljarder solar.
  Föreläsning under Kivik Lyser med astronom   
  Anders Nyholm om vår kunskap om universum och  
  dess solsystem. 
  Äppelgården. Entré inkl. fika 85 kr. Museets med- 
  lemmar 60 kr. 
  Boka plats på info@kiviksmuseum.se 

  ULRIKSDALS TRÄDGÅRD
 19 Magisk ljusvandring
  Guidad ljusvisning av Ulriksdals trädgård. Ingalill  
  Nyström berättar om Ulriksdals historia och om den  
  magiska trädgården.
  Entré: 60 kr. Begränsat antal platser. 

Upplysta träd på Ulriksdal



BILDER FRÅN TIDIGARE ÅR MED  
K IVIK LYSER

Den Engelska Trädgården på Svabesholm

Den Engelska Trädgården på Svabesholm



Tänd marschaller utanför ditt hus! 
 

(endast 8:-/2-pack på ICA Piraten. Beställ gärna 
om du vill ha många.)

Gör din egen ljuslykta och placera  
den utanför ditt hus.  

TILLSAMMANS LYSER VI UPP 
VÅR BY!

www.kiviksturism.se


