Välkommen till

KIVIK
– Året runt!
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Din resa
börjar här!
Äppelodlingar, fritidsbåtar, butiker, marknader och massor
av natur och kultur – så mycket och ändå så nära till allt!
Kivik är en av Österlens riktiga pärlor, en by med anor
från 1500-talet, som har många sevärdheter och upplevelser. Visste du att Kivik är en av Skånes äldsta turistorter?
Orten har varit en metropol för besökare sedan mitten på
1800-talet, då Kivik som rederisamhälle skapade ett kontaktnät över hela världen. Redan på 1860-talet samlades
här turister, badgäster, konstnärer, författare och musiker,
och den kulturella grund som lades då skördar vi frukterna av
än i dag. Som kuriosa kan nämnas att långt innan lokalbefolkningen hade egna telefoner, kunde de talrika sommargästerna
ringa till sina nära och kära från Kiviks första telefonväxel!
Året runt finns välbesökta och uppskattade utställningar,
konserter, föreläsningar, seminarier, biograf, guidade vandringar, flera olika marknader och andra evenemang för
både besökare och boende.
Det är så klart omöjligt att berätta om Kivik utan att
nämna frukten! Att vandra runt bland äppelträden, oavsett
årstid, ger inre frid och den smakexplosion som kommer
från dessa träd kan knappt beskrivas – den måste upplevas.
Den är resultatet av mer än hundra år av kunskapsförädling och det mycket speciella klimat och jordmån som
finns på Kivik!
Kiviks marknad firar sitt 400-årsjubileum 2022. Det var år
1622 som marknaden fick sina rättigheter av den danske kung
Christian IV. Sedan dess har Kiviks marknad växt till Skandinaviens största marknad, med ofta mer än 100 000 besökare.
Kivik är ett smultronställe för så många olika smaker, upplevelser, natur och kultur – året runt – och vi kan knappt
vänta tills vi får träffa dig. Välkommen!
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Gårdsbutik med ägg, mjöl, potatis
och grönsaker efter säsong
0703-60 82 88 • facebook.com/Bertilsson-i-Bästekille-104918462222961

Det viktigaste vi har
En av våra starkaste drivkrafter är
kärleken till naturen. Därför är det
inte så förvånande att vi i nätverket
Kiviks Turism har ett utpräglat
hållbarhetsarbete och står bakom
FN:s globala mål för ett hållbart
samhälle. Kiviks Turism arbetar
ständigt för klimatsmarta och
långsiktigt hållbara lösningar. Det
kan handla om lösningar inom det
ekologiska, ekonomiska, sociala
och kulturella för att säkerställa
att Kivik kan fortsätta vara den
underbara plats på jorden som
den blivit genom århundraden

av god förvaltning. För det är ju
det som hållbarhetsarbete går ut
på – att förvalta det arv vi fått så
att kommande generationer får
samma glädje av Kivik. Mot bakgrund av att världens äldsta fasta
fiskeredskap finns på Kivik, och att
människor njutit av denna plats i
snart 10 000 år, förstår vi vikten av
att arbeta hållbart. För framtiden.
Kiviks Turism är en del av Samverkan för Hanöbukten, som arbetar
för ett rent vatten och en cirkulär
ekonomi. Som ett led i detta har

OscarsHus byggnadsvård ligger i Kivik. Där samsas vår byggnadsvårdsbutik med
hantverkare, vilket ger oss en styrka att kunna erbjuda både material och hantverkskunnande under samma tak. I butiken kan du handla naturliga produkter så
som: linoljefärg, naturlig isolering, slamfärg, kalkbruk, penslar, beslag, lampor,
linoljesåpa, böcker, lister och dörrfoder.
Med vår kompetens hjälper vi dig i färgval, kulörval, materialval m.m. Vi bryter
själva linoljefärg och kan även beställa specialkulörer vid behov. Vi skär till planglas,
kulturglas och munblåst glas efter önskemål. Vi erbjuder även rådgivning, vårdplaner, fönsterbesiktning och mycket mer. Vi på OscarsHus är lyhörda för kundens
behov och innehar kompetens inom fönsterhantverk, traditionellt måleri samt
antikvarisk rådgivning.
Varmt välkomna till oss!

Nordinsväg 20, Kivik | 0708-389320 | info@oscarshus.se | www.oscarshus.se

Kiviks Byalag satsat på ett projekt
med marina kolonilotter för odling
av framtidens mat från havet,
som samtidigt renar havsvattnet.
Projektet är unikt på ostkusten. Ett
annat exempel är kvarteret Tvärpilen, ett fantastiskt byggprojekt i
absolut miljöframkant. Vi arbetar
också för att få Kivik certifierat
som ett grönt besöksmål och kan
tipsa om paketlösningar som gör
din resa mer hållbar. Vi vill behålla
den vackra naturen vi lever i – var
med oss på vår hållbara resa!
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SKEPPARPS VINGÅRD
DRYCKESHANTVERK PÅ ÖSTERLEN
Strax norr om Kivik, på det vackra Haväng, finns Skepparps vingård.
Här odlar vi druvor och äpplen och förädlar dessa fantastiska råvaror
till vin och cider. På gården sker regelbundet välbesökta och uppskattade vinprovningar och andra event med vin och mat. I denna idylliska
vingårdsmiljö hålls även Skånes välbesökta vinfestival, Smaka Svenska
Viner, den 29-30 juli 2022.
@skepparpsvingard
Skånska
Gastronomipriset
2019 & 2021
Du hittar mer information och vingårdens kalendarium på
www.skepparpsvingard.se

Upplevelser året runt
Hos oss på Kivik finns något att uppleva året runt. Bland upplevelserna finns
vår underbara natur med flera olika gång- och cykelleder, men också besök i
ateljéer och hos konsthantverkare, ett biobesök, must-, cider- eller vinprovningar, restauranger och caféer, butiker eller en guidad vandring. Vi hoppas
så klart att vi kan ge en bild av Kivik genom den här broschyren, men faktum
är att verkligheten överträffar dikten och att Kivik ska besökas. Att besöka de
många fornlämningarna, skogarna, Havängs strandheder, vandra längst kusten eller i det böljande landskapet med vyer som tar andan ur en, eller besöka
våra många marknader är oförglömliga upplevelser. Skördetid på Österlen är
ett event som får hela regionen att leva upp. Vi har visningsträdgårdar, flera
arboretum, en unik skulpturpark i vacker miljö och plantshoppar. Listan kan
göras hur lång som helst på vad du får möjlighet att uppleva under ett besök.
Kivik är en pärla och ett upplevelsecentrum året runt, med Stenshuvud,
hamnen, musteriet och de många pittoreska byarna med sina strädden. Med
så stort utbud kan det nästan kännas överväldigande som besökare – var ska
man börja? Lugn, vi hjälper dig gärna! Hör av dig till Kiviks Turism och berätta vad just du är intresserad av så kan vi se till att du hittar rätt direkt. Och
längtar tillbaka…
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Upplev Kiviks historia
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Att vandra runt på Kiviksbygden är
att ta ett steg rakt in i historien. Kiviks spännande berättelser sträcker
sig årtusenden tillbaka och med våra
historiska vandringar får man en
unik inblick i bygdens – och Sveriges
– historia. Det finns många vandringar att välja mellan, men en av de
mest populära handlar om Kiviksbygdens historia och tar avstamp

10 000 år före Kristus, fram till i dag.
Här får man lära sig varför norra
Europas största bronsåldersgravfält
ligger på Kivik, hur just Kivik blev
Äppelriket med hela Sverige och
varför Kivik blev Sveriges största
rederiort på 1800-talet.
Besökare kan också uppleva Kiviks
stolta äppelhistoria, där den första

yrkesmässiga fruktodlingen planterades så tidigt som år 1888. År 1935
byggdes musteriet som kom att bli
rikskänt. Vid Brogatan står också en
staty av en sann Kiviksikon – Fritjof
Nilsson Piraten. Den kände författaren, som slog igenom med Bombi
Bitt och jag 1932, bosatte sig på Kivik
1936. Både före och efter Piraten har
många författare slagit sig ner hos oss.

Guidade vandrinGar med KiviKs museum
- Österlens äldsta museum -

Ett magiskt
Kivikslandskap!
Guidade vandringar från
Brösarps backar till Stenshuvud.
Kombinera med:
museibesök, fika, picknick
eller avsmakningsmeny.
Kläder efter väder, rejäla skor.
Bokningar och fasta turer
- Året runt!

BoKninGsBara året runt!
mat- & drycKFler GuidninGar:
vandrinGar:
Smaka på Kivik
Haväng - Öradekaren Skepparp (mat och vin)
Från Kust till Must
Must, cider & mat

Kiviksvandring | Borgvandring
Maletofta, Kiviks järnålder
Linnévandring | Ålabodar
Romska lägerplatser | Stenshuvud
Bland troll, pysslingar och jättar
Arkeologi | Från slott till koja
Ängakåsen & Penningstenen
Fågelskådarvandring
Kyrkohistorisk vandring
- Även guide till bussar! -

Grundat 1890!
Utställningar, audioguider, café
Barnens Museum
Föreläsningar
Forskning
Välkommen året runt
www.kiviksmuseum.se
info@kiviksmuseum.se
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Ett frukosthotell i full blom
I Kivik, i hjärtat av vackra Österlen hittar du Agda Lund Bed
& Breakfast. Här bor du i en rogivande miljö i något av våra
charmigt ombonade rum, med naturen och kulturen inpå
knutarna. Från hotellet är det nära till det mesta, med
promenadavstånd till centrala Kivik, restauranger och
hamnen, inte minst de fina stränderna och äppelodlingarna.
www.agdalund.se
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En plats för
livsnjutare
Vi kanske är part i målet, men Kivik är väl ändå
en av de vackraste platserna på jorden? Det är
inte bara naturen och historien som gör Kivik
till detta smultronställe i Sverige – mat och
dryck spelar också en stor roll. Med vårt läge vid
havet finns det gott om restauranger med fisk
som specialitet och med det milda klimat som
råder här finns flera vingårdar. Att vara intresserad av mat och dryck sitter på ett sätt i Kiviks
DNA och vi tar varje chans vi får att hylla vår
mat- och dryckeskultur. Exempelvis hålls här
Sveriges största vinfestival och vi har en cideroch matfestival där råvarorna som används
kommer från bygden. Självklart kretsar mycket
kring äpplen.
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DALÄNGARNA
GÅRDSBUTIK & CAFÉ
Hos oss finns bröd, fika, äppelmust, lammskinn,
lammkött från gården med mera. Välkomna!
4 km söder om Kivik | www.dalangarna.se

FISK- OCH
SKALDJURSMETROPOLEN
PÅ ÖSTERLEN
buhres.se

BUHRES
PÅ KIVIK
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Välkommen till Blåsingsborgs Gårdshotell
Besök oss och den fantastiska miljön uppe på Svinaberga. Här, i hjärtat av Österlen, hittar ni
vårt lilla gårdshotell, en oas ett stenkast från Kivik och Stenshuvuds nationalpark.
Ett vackert litet gårdshotell med tjugo rum, en lantligt elegant restaurang med god, vällagad
mat och en fin liten vinkällare. Vi har en konferenslokal för upp till 20 personer.
Läs mer på blasingsborg.se

En internationell matkultur
Även den som är mer internationellt
lagd i sin smak kommer att hitta sin
plats på Kivik. Vårt stora matintresse
innebär att vi kan erbjuda restauranger
specialiserade på bland annat italiensk,
indisk, libanesisk och vietnamesisk mat.
Innovationslustan i Kiviks matscen är
oändlig och här kan man hitta mixer
som kittlar både fantasin och smak
lökarna. Utbudet av restauranger är
något vi är stolta över. Det serveras allt

från stenugnsbakad pizza till husmanskost och avsmakningsmenyer för den
riktigt kräsne. Något för alla prisklasser,
året runt.
Ett välkommet avbrott från promenaden, konstrundan, shoppingturen
eller den historiska vandringen är att
stanna och ta en fika. Här får du chans
att stanna upp, njuta och samla dina
intryck. Oavsett årstid och väder har

Delikatesser, mat och grönsaker från trakten.
KRAV-märkt lammkött.
Lammskinn, hantverk och presenter.
Välkommen önskar Susanne med personal

havangsbodarna.se

Kivik varierat utbud av caféer och fik
där du kan koppla av. Närheten till
allt gör dessa ställen till uppskattade
mötesplatser där både besökare och
ortsbor träffas, pratar och delar med sig
av sina historier. Det är något man inte
får missa vid ett besök!

Kivik
Tel. 0414-70028 www.ica.se/kivik
Följ oss på Facebook: @icasupermarketkivik
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Ett starkt kulturcenter
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Kiviks kulturella scen är otroligt
stark. Hit söker sig författare, musiker och konstnärer för inspiration.
Faktum är att vi har varit ett starkt
kulturcenter sedan 1800-talet och
det är lätt att förstå varför – de vackra vyerna, det speciella ljuset och
klimatet, den gemytliga stämningen
på orten och närheten till havet
väcker alla typer av kreativa tankar
och idéer.

Men ett kulturcenter kommer inte
gratis. Vi arbetar hårt och kontinuerligt för att skapa en så bra kulturell
miljö som möjligt, och vårt mål är
att alla ska hitta något som passar
dem. Oavsett årstid. På Kivik ligger
Österlens äldsta museum, där man
får lära sig allt om Kiviks historia.
På Kivik arrangeras föreläsningar,
seminarier och workshops året runt,
och på sommaren författarsamtal

och bokcirklar. Varje torsdag under
sommaren anordnas också ”Dagens
novell” på Kiviks kapell. Visste du
förresten att en av världens äldsta
landsortsbiografer ligger på Kivik?
Två gånger i veckan, året runt, visas
högklassiga filmer och direktsänd
opera från bland annat Metropolitan. På julafton visas två fullsatta
matinéer för barnfamiljer.

Välkommen till
Kiviks Bio!

Tröttnat på att se film på din skärm?
Kom till vår charmiga biograf mitt i
äppelriket och se de senaste filmerna.
En av Sveriges äldsta biografer där det
visats film sedan 1907.
På vår hemsida www.kiviksbio.se
hittar du det aktuella bioprogrammet
och mer info om oss.
Välkommen!

"Havet och himlen
är Kiviks äldsta
vänner."
–Björn Ranelid
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VÄLKOMMEN TILL
ANNAGÅRDEN ÖSTERLEN
Ferielägenheter & gårdsbutik i lantlig miljö

www.annagardenosterlen.com

Som balsam för själen
Vi vill gärna att du som besökare väljer
att stanna över en eller flera nätter på
Kivik, så du hinner uppleva mer av
allt hos oss, och det finns massor med
alternativ. Du kan välja mellan bed &
breakfast, camping, hotell, lägenhetseller rumsuthyrning och vandrarhem.
Det finns något i alla prisklasser, året
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runt. Många av alternativen gör också
gott för hälsan. Bland boendena på
Kivik finns både spa och retreatcenter
och det finns gott om terapeuter av
olika slag för både kropp och själ. När
du behöver fylla på energiförråden är
Kivik verkligen rätt plats att besöka, helt
enkelt. Ett av de bästa läkande medlen

för sinnet är den storslagna naturen och
den har vi gott om på Kivik. Året runt
bjuder våra vyer, skogar och stränder på
ett lugn som gör att man både läker och
inspireras. Här kan du lämna stressen
hemma och bara njuta och insupa den
härliga atmosfären.

EN OAS PÅ KIVIK, EN PLATS FÖR LUGN DÄR
DU KAN DRÖMMA DIG BORT OCH INSPIRERAS
Kiviks Hotell är vackert beläget på en höjd ovanför gamla Kivik
med milsvid utsikt över havet.
Kiviks Hotell är en plats där gammalt och nytt möts. Där samtida konst, anrik historia och spännande arkitektur skapar en
modern känsla med hjärta. Allt detta omringat av en majestätisk trädgård.
Hotellet har 32 unika rum fördelade på tre byggnader. Vi är i
ständig förnyelse och tycker det är viktigt att följa våra drömmar och visioner när det gäller utveckling och tillväxt. Varsamt
förädlar vi hotellets karaktär och fortsätter att låta det nya
möta det gamla.
Välj mellan att bo i sekelskiftsvillan Emiliero eller i den nyare
funkisflygeln. Rummen har utsikt mot havet eller mot parken
och några erbjuder en skön balkong att sitta på för att njuta av
utsikten i avskildhet. Strax intill ligger Villa Julia där det finns
utrymme för den lite större familjen. Lite längre bort finns Villa
Laura, med tre rum på övervåningen inredda i Laura Ashley-stil
samt en stor vacker svit på nedervåningen med utsikt över
havet. Villa Laura lämpar sig utmärkt för till exempel ledningsgruppen som behöver konferera i exklusiv avskildhet eller för
sällskapet som vill fira en högtid eller ett bröllop.

Vi tycker att maten ska vara både god och berikande. För oss
är det viktigt att använda råvaror från lokala leverantörer, så
därför kommer maten från grannarna. Lika viktigt som att råvarorna är lokala är att vi använder de speciella smakerna som
präglar Österlen - mjuka och behagliga från skog, äng och hav.
Om vädret tillåter det, varför inte slå er ner på terrassen eller i
Bacchus Bar, vår uteservering i trädgården.
Vår trädgård är vårt hjärta, inspirerad av den italienska nyrenässansen. Året om förundras vi över hur den omsluter oss och
ger oss både glädje, avkoppling och återhämtning. Hela året
vaktar vår hängbok över oss som en trogen och vis livskamrat,
vaggandes med sin enorma trädkrona i havsbrisen.
Vårt spa andas lugn och fridfullhet precis intill trädgården.
Från poolhuset kan ni kliva rakt ut i trädgården, högt belägen
framför den öppna havsutsikten. Under hela året kan ni njuta
av både jacuzzi, torrbastu, ångbastu samt uppvärmd pool och
sköna behandlingar.
Kontrasterna är många och vyerna spektakulära och det finns
en tjusning oavsett årstid.
Välkommen till oss på Kiviks Hotell Konferens och Spa - öppet
för dig året runt!

0414-700 75 • www.kivikshotell.se
SIDAN 17
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Vi ses på Kivik!
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Kiviks Turism är nätverket som hjälper dig att upptäcka allt det vackra som Kivik
och Österlen har att erbjuda. Vårt nätverk består av ett 80-tal företag och föreningar på och runt Kivik, och vi samarbetar genom en ideell paraplyorganisation
som bildades 2008.
Vi arbetar för att utveckla Kiviksbygden som besöksmål. Vi gör det med kärlek
till Kivik och med hjärta för god mat, upplevelser, natur och kultur. Vi är både
en kanal ut och en kanal in till Kivik. Genom att marknadsföra våra medlemmar,
fungera som tipslåda och informatör för besökare och skapa möten mellan företag
på orten skapar vi en levande bygd. Vi finns här för att vi brinner för Kivik och
Österlen, och vi vill hjälpa Kivik att bli ännu bättre.

• 21556 • www.jssverige.se

Välkommen till Kivik – året runt!

info@kiviksturismse
www.kiviksturism.se

