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VÄLKOMMEN 
TILL 

UNDERBARA 
ÖSTERLEN!

Kiviks Familjecamping är en  
naturskönt belägen camping. 
Här är det nära ti l l  bad, med 
en underbar utsikt och en 
gemytlig semestermil jö.

På campingen finns 
servicebutik, antik- och 
souvenirbutik,  minigolf , 
matplatser inne, moderna 
toalettutrymmen och 
gr i l lp latser.

Dessutom hittar du 
f lera restauranger inom 
gångavstånd.

B o e n d e
• Stora campingtomter
• Famil jerum 
• Stugor

V A R M T  V Ä L K O M M E N  T I L L 
K I V I K S  FA M I L J E C A M P I N G !



Nära till  allt: 
Ljuvliga strövområden, 
Fiskeplatser, Böljande backar, 
Hedlandskap, Unika fornlämningar, 
Nationalparken Stenshuvud med 
kaffestugan Annorlunda med 
kakbuffé, Äppelodlingar. Musteri 
med tillverkning av cider och 
mousserande vin. Provsmakning 
och försäljning.

Rikt kulturliv: 
Musik för alla smakriktningar, 
Konstrundan i Påsk 19-28 April.  
Kiviks Marknad 15-16 juli. 
Loppmarknader, Konstutställningar. 
Äppelmarknad 28-29 september.

Vi delar med oss av vårt 
kunnande och ger tips om 
utflyktsmål.

  Vå r t  m o t to : 
SKÅNSK GEMYT & 
GOD SERVICE.

SKÅNSK 
GEMYT 
& GOD 

SERVICE



Husvagns/husbils/
tältplatserna är 
avsedda för in-
checkade gäster 
med en husvagn 

och en bil. Både tält och 
husvagn/husbil bör placeras 
med minst 4 meters avstånd 
till varandra. Ev. besökare 
hänvisas till gästparkeringen 
utanför campingområdet.

Motortrafik i gånghastighet 
är tillåten för in- och utresor. 

Tystnad skall råda mellan 
23.00-07.00, under denna tid 
är  även bommen stängd 
och motortrafik är förbjuden.

Hundar skall hållas kopplade 
inom campingen och rastas 
utanför området.

Cykeluthyrning bokas i 
receptionen

Miljöstation, sopor placeras i 
påsar och kastas i sopcontai-

ners som finns på området. 
Endast slutna avloppssystem 
får användas vid tömning av 
husvagn/husbil. 

Glas sorteras och kastas i 
glastunnor.

Kiviks familjecamping an-
svarar ej för skada/förlust av 
gästernas ägodelar.

Biltvätt förbjuden inom cam-
pingområdet.

Äventyrsminigolf öppen un-
der receptionstid. 

Sänglinne inkl. handduk finns 
att hyra i receptionen.

Stugor incheckning efter 
15.00, utcheckning före 
11.00. 

Ny campingavgift tas ut 
efter kl. 12.00.

Postlåda finns utanför 
receptionen. Närmaste 
postkontor: Ica i Kivik.

Butiken samt receptionen är 
öppen högsäsong kl. 8-21.  
Lågsäsong 9-12 & 16-19

Färskt bröd finns varje dag 
finns i butiken.

Kiviks taxi 0414-700 98.

SOS 112

Sjukhus i Simrishamn. Tel: 
0414-150 00.

Första förband, hjärtstartare, 
ögondusch, och plåster finns 
i receptionen.

Tvättstuga bokas i receptio-
nen. 

Brandsläckare finns på om-
rådet samt i reception.

Apotek finns i Brösarp och i 
Simrishamn.

Bank och Uttagsautomat 
finns i Kivik hos Sparbanken 
syd. 

INFO
FÖR DIG 

SOM BOR 
HOS OSS!



Die Wohnwagen-, 
Wohnmobil- und 
Zeltplätze sind 
für Gäste vorge-
sehen, die mit 

einem Wohnwagen und einem 
Fahrzeug eingecheckt haben. 
Sowohl Zelte als auch Wohnwa-
gen/Wohnmobile müssen einen 
Mindestabstand von 4 m zum 
Nachbarn einhalten. Mögliche 
Besucher werden auf den Gäs-
teparkplatz hingewiesen, der 
sich außerhalb des Camping-
platzes befindet.
Fahrzeugverkehr, Bei An- und 
Abreise dürfen Fahrzeuge in 
Schrittgeschwindigkeit fahren. 
Ruhezeit besteht zwischen 23 
und 7 Uhr. In dieser Zeit ist auch 
der Schlagbaum geschlossen 
und jeglicher Fahrzeugverkehr 
auf dem Gelände untersagt.
Hunde sind auf dem Camping-
gelände immer an der Leine zu 
halten. Das Ausführen der Hun-
de muss außerhalb des Platzes 
geschehen.
Umweltschutz Abfall wird in 
Tüten gesammelt und in den 
auf dem Gelände befindlichen 

Abfallcontainern entsorgt. Nur 
geschlossene Abwassersysteme 
dürfen für die Abwässer aus 
Wohnwagen und Wohnmobilen 
benutzt werden.
Glas bitte sortieren und im Glas-
container entsorgen.
„Kiviks familjecamping“ haftet 
nicht für Schäden am/Verlust 
von Eigentum der Camping-
gäste.
Fahrzeugwäsche, Das Waschen 
von Fahrzeugen ist auf dem 
Campingplatzgelände unter-
sagt.
Der Abenteuer-Minigolfplatz ist 
während der Öffnungszeiten 
der Rezeption.
Bettwäsche und Handtücher 
können am Empfang ausgelie-
hen werden.
Das Einchecken in den Ferien-
häusern („Stugor“) erfolgt nach 
15 Uhr und das Auschecken bis 
spätestens 12.00 Uhr. Ab 13 Uhr 
wird eine weitere Campingge-
bühr erhoben.
Ein Briefkasten befindet sich an 
der Rezeption.   
 

Das nächste Postamt befindet 
sich im Ica Laden in Kivik. 
Laden und Rezeption sind in 
der Hochsaison von 8 bis 21 Uhr 
und in der Nebensaison von 9 
bis 12 sowie von 16 bis 19 Uhr 
geöffnet.
Frisches Brot gibt es täglich im 
Laden.
Taxi Kivik: 0414-700 98.
SOS-Notruf: 112
Krankenhaus in Simrishamn un-
ter der Ruf nummer 0414-150 00.
Erste-Hilfe-Kasten, defibrillatoren, 
Augendusche und Pflaster sind 
an der Rezeption verfügbar.
Die Waschküche kann an der 
Rezeption gebucht werden.
Feuerlöscher befinden sich 
auf dem Gelände und an der 
Rezeption.
Apotheken befinden sich in 
Brösarp und Simrishamn.
Bank und Bankautomat findet 
man in Kivik bei der „Sparban-
ken syd“.
Fahrradverleih in der Rezeption

Caravan/recre-
ational vehicle/
camping grounds 
are intended for 
guests that have 

checked in with a caravan 
and a car. Tents and caravans/ 
recreational vehicles should be 
placed at least 4 meters from 
each other. Visitors can use the 
guest parking outside the cam-
ping area.
Motor traffic at walking speed is 
allowed for entrance and exit.
Serenity is advised between 
23.00-07.00. Motor traffic is 
forbidden during this time at the  
camping area.
Dogs have to be kept in a lead 
inside the camping area and 
exercised outside the site.
Environment,garbage is placed 
in bags and is to be disposed 
in containers on the area. Note 
that we demand that closed 

systems/vessels are used to 
handle water spillage from 
caravans/recreational vehicles. 
Glass should be sorted and 
thrown in glass barrels.
Kiviks family camping is not 
responsible for damage/loss of 
our guests’ belongings.
Car wash, it is forbidden to 
wash cars within the camping 
area.
Adventure Mini golf Open 
during reception hours. 
Bed linen including towel can 
be rented at the reception.
Cabins Check in after 15.00.
Check out before 11.00.
New camping fee will be issued 
after 12.00.
Mail box can be found outside 
the reception. The nearest post 
office: Ica in Kivik.
 

The store and the reception are 
open 8.00 and 21.00 during high 
season and 9.00-12.00, 16.00-
19.00 during off season.
Freshly baked bread is available 
daily at the store.
Kiviks taxi +46 (0)414- 700 98.
SOS 112
Hospital in Simrishamn. Tel +46 
(0) 414-150 00.
First aid box, defibrillators  avai-
lable at the reception. 
The laundry room can be boo-
ked at the reception.
Fire-extinguisher can be found 
at the reception.
Pharmacies are located in Brö-
sarp as well as in Simrishamn.
The bank is located Kivik hos 
Sparbanken syd. 
Bicycle rental in the reception
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C a m p i n g  Pr is  per dygn
           
Lågsäsong              Pr is  utan el         Pr is  med el 
13/4-20/6, 19/8-13/10   200:-     245:-            
Högsäsong                Pr is  utan el   Pr is  med el 
21/6-18/8     300:-    345:-   
K iv iks marknad        Pr is  utan el   Pr is  med el 
Min. bokning 13/7-17/7  330:-    375:-   
Äppelmarknad        Pr is  utan el   Pr is  med el 
Min. bokning 27/9-29/9  370:-    415:-
Säsongspr is             E l
13/4-13/10     13.200:-   2,40:-/kwh (enl. mätare)

Extra bil inom campingplats +50:-/dygn. 13/7-17/7 Kiviks Marknad.  

S t u g o r  &  R u m  Pr is  per dygn    
       
     Stuga Stuga Rum  Rum 
       m. toa/dusch 4 pers   2 pers

13/4-31/5 + 19/8-13/10 800:-    950:-   750:-          600:-                                             
1/6-30/6    900:-      1050:-    850:-     700:-                                             
1/7-18/8    1100:-  1250:-     995:-   870:-                                           
Kiviks marknad min. 13/7-17/7 1150:-  1300:-  995:-  890:-                                                  
Äppelmarknad min.  27/9-29/9 1200:-    1400:-      1200:  1050:-                 

Samtl iga stugor har TV, t r inettkök, kylskåp, kaffebryggare. Veranda 
med utemöbler.  Rummen har TV, kaffebryggare o kylskåp.

Bäddset (engångs) 85:-  • Hyra av sängl inne med handduk 120:- 
Duschpoletter 5:-/4 min • Wi-F i  Grat is  2 t im/enhet/dygn 

Bankgiro: 5959-9001

PRISLISTA 2019
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Antiqueshopen

UNDERBARA
ÖSTERLEN! 



Antikviteter
Lokala produkter

Souvenirer
Smycken

Möbler

PÅ KIVIKS FAMILJECAMPING

Lunch: 
11.30-14.30
a la carte: 

18-21
Vi lagar allt med kärlek från grunden

Varmt Välkomna!

www.gronaapplet.com |     grönaäppletikivik |     @gronaappletikivik
0414-70119 | Björkhagen 1, Hjälmaröd

Mitt i Kivik vid torget, �nns Caféet 
med det breda sortimentet av allehanda 
bakverk. Frukostbu�é framdukat varje 
dag. Lunchrätter, fyllda Baguetter, för 
strand & lata dagar. Tårtor för alla 
tillfällen. Bröllopstårtor, m.m. 
Allt av egen tillverkning med god kvalité. 
Vi bakar även spettkakor, välkomna 
att kika in i tillverkningen. 

Välkommen till Kiviks Café & Bageri på Killebacken 3, mittemot Kiviks torg.
Tfn: 0414-700 15  •  www.kivikscafe.se

Välkomna till Sveriges enda  
Chocolate Saloon! 
Här finns en Ride Away Menu med dessert, dryck och vad 
konditorn har att erbjuda för dagen. I sortimentet har vi 
en röd tråd… en egen Pang-serie! Idag ingår där en chok-
laddryck, glass, must mm… Det finns handgjorda praliner, 
choklad för alla tillfällen och mycket annat. Tårta görs efter 
beställning. Cake Cowboy försöker jobba så ekologiskt och 
närproducerat som möjligt med förstklassig choklad och 
lokala råvaror. Öppet året runt!

Kiviks Stora Väg 49 i Hantverkshuset, 0414-684510

ÖSTERLENVULK AB
GÄRSNÄS

0414-504 10
BRÖSARP
0414-736 70

SIMRISHAMN
0414-104 80

Vard. 9-18 • Lörd 9-14 (Jun, Juli & Aug 9-13)

Modehuset på Österlen!
Välkomna till

Här får ni alltid 
kvalité, urval och 
personlig service!

Tel. 0417-10321



Sommaröppet v.25-33 
alla dagar 8-21

• Vi har allt till grillen 
• Manuell delikatess • Catering 

• Ombud för:

0414-70028  www.ica.se/kivik    Välkommen till oss på Killebacken i Kivik!     

KIVIKS 
RISTORANTE  
& PIZZERIA!

A la Carté
 Black Rock Grill

Stenugnsbakade Pizzor
Italienska Pizzor

0414-710 20

Välkomna till vårt Italienska kök!  
Maten lagar våra proffesionella 

kockar från grunden och vi 
använder alltid råvaror importerade 

från Italien för att vi skall kunna 
erbjuda högsta kavalitet. 

Våra pizzor bakar 
vi i vedeldad 

stenugn. Metoden, 
så som kvaliteten på 
pizzorna uppskatas 
högt av våra kunder!

Vi erbjuder också en annorlunda 
restaurangupplevelse! Beställer 

ni Black Rock Grill serveras 
maten på en lavasten som håller 
temperaturen 400 grader och ni 
tillagar själva maten vid bordet. 



Gilla oss på facebook

www.husvagnsreserven.se
Sävvägen 10, Kristianstad Tel 044-24 56 90

Sävvägen 10, Kristianstad   Tel 044-24 56 90   info@husvagnsreserven.se   www.husvagnsreserven.se
Gilla oss
på Facebook

KOM OCH SE ALLA VÅRA NYHETER FRÅN

välkommen till vår 
nya utställningshall 

– 645 kvm med 
årets modellnyheter!

Öppet i påsK:
påskdagen 12-16

annandag påsk 12-16

ÖPPETTIDER:

Vard: 8-18 • Lörd: Stängt

Söndagar: 11 - 16

Cirka 

150 husvagnar

i lager! Cirka 
60 husbilar

i lager!

En av Europas största Pilote försäljare! 

VÄLKOMMEN TILL VÅR 
FULLSERVICEANLÄGGNING!

TILLBEHÖR • FÖRTÄLT • SERVICE 
FÖRSÄLJNING • REPERATION

Tillbehörsbutik 
Reperationer 

Husvagnar
Husbilar
Service

Nygatan 37, Tomelilla • www.tomelillahusvagnar.se

Åmund

amund.nu - gamla skeppsbron - åhus 

det sägs att vi serverar världens godaste ribs

Välkommen!  boka på 044-289670
skärtorsdag till senhöst, färska öppettider på nätet

RESTAURANG
NÄR DU VILL ÄTA BORTA

AVHÄMTNING
NÄR DU VILL ÄTA HEMMA

CATERING
NÄR DU HAR GÄSTER OCH VILL
ÄTA SOM BORTA FAST HEMMA

Hitta: Absolut Home, Vallgatan 5, Åhus  
Mer info: absoluthome.com, +46 44 - 590 59 59

Välkommen till Absolut Home, 

en plats där upplevelser möter 

god smak. Hos oss avnjuter du 

förstklassig mat i spännande 

miljö, du lär dig mer om vår 

unika historia och tillverk-

ningsprocessen från korn till 

färdig produkt och du får  

utforska vår värld av smaker  

– helt enkelt en rolig  

upplevelse att minnas!

www.adria.se

#inspiringadventures

 info@adria.se

LIVING IN MOTION I alla fritidsfordon från Adria känner du att äventyret står 
för dörren, för ett fritidsfordon från Adria är inte bara ett fordon utan också 

ett sätt att leva - vi kallar det Living in motion. I vårt utbud inför 2019 hittar 
du prisbelönta husvagnar och husbilar samt en ny van-generation - alla med 

unik utrustning och ett stort urval av planlösningar. 
Inspirerande äventyr sedan 1965.

    
     UPPTÄCK FÖRDELARNA MED ADRIA

PASSION OCH ERFARENHET 
INTELLIGENT DESIGN

TILLVERKNING I VÄRLDSKLASS
KVALITET

TILLFÖRLITLIGHET OCH HÅLLBARHET
SINNESRO

PRISBELÖNTA PRODUKTER

Så många äventyr, 
så många berättelser.



www.tosselilla.se www.bo-ohlsson.se

156x226.indd   1 2017-02-13   10:41



LÖR 9-15 • SÖN 11-15 • VARD 9-18
Tel: 044-857 80 • www.vfc.se  

HUSVAGNAR • HUSBILAR • TILLBEHÖR

Nyheter 2019!Exklusivt bilmärkes första prototyp “Lill-Lövis” McLaren F1Paul Newmans McLaren M8

VÄLKOMMEN TILL 
AUTOSEUM I SIMRISHAMN!

– ETT AV EUROPAS FÖRNÄMSTA MOTORMUSEER
Ny utökad Stefan ”Lill-Lövis”-utställning • Svensk Bilsport-utställning
Frasses Musikmuseum med biosalong • L.A. Toys – leksaksmuseum
Nils Oscar Palace – showroom i Las Vegas stil • Modellfl yg-utställning
Alfs Leksaker • Modelljärnväg • Trivsamt kafé
ÖPPET: MARS–APRIL OCH SEPTEMBER–OKTOBER: 10–17, FREDAG, LÖRDAG, SÖNDAG. MAJ–AUGUSTI: 10–17 ALLA DAGAR UTOM MIDSOMMARAFTON OCH MIDSOMMARDAG.
FABRIKSGATAN 10, 272 36 SIMRISHAMN. TEL: 0414-137 80.  WWW.AUTOSEUM.SE

Paul Newmans McLaren M8AUTOSEUM I SIMRISHAMN!
g

Modellfl yg-utställning

Nordens bäst bevarade 
medeltida borg

Missa inte nya 
utställningen 

”Borgfolk”
Om människorna på Glimmingehus 

från 1500-talet och framåt.

Ta ett kliv rakt in i 1500-talet!
Borgen levandegörs med:

- guidade visningar
- medeltidsaktiviteter för alla 30/6-12/8

- stort evenemangsprogram, 
  se hemsida.

Café (separata öppettider) och 
museibutik

tel. 072 - 702 5990
www.raa.se/glimmingehus

Öppet dagligen från påsk 
till 30 september
Öppet också helger i oktober mm, se hemsida



NATURUM STENSHUVUD

Stenshuvuds nationalpark är den sydligaste 
av våra 29 svenska nationalparker. Här är 
naturen härligt varierande. Från Stenshuvuds 
topp (97 möh) med storslagen utsikt över 
Hanöbukten, till karga sandmarker och 
förtrollande alkärr. Det finns dessutom över 
600 olika kärlväxter att beundra i national-
parken. Om våren trängs orkidéerna med 
varandra, på fuktängen nedanför naturum. 

Naturum är vårt fina informationscenter som 
ligger mitt i parken. Vi har kunnig personal 
som kan svara på frågor kring naturen och 
hjälpa dig att planera din vandring. 
I vår utställning, en trappa ner, hittar du 

information om de olika naturtyperna. Här 
finns fotografier, modeller och illustrationer 
av djur och natur i området – något för alla 
åldrar! Vill du veta vad en mulmholk är? 
Vi på naturum har svaret!

Sedan kan du springa en runda på vår 
hinderbana som ligger nedanför naturum, 
om du vill! Där finns också väderskydd med 
bänkar och en grill du kan använda.

I anslutning till naturum finns en glasskiosk 
som har öppet på sommaren.

Kontakt:  
naturum.stenshuvud@lansstyrelsen.se
www.sverigesnationalparker.se  
telefon: 0414-70882

Österlens mysigaste kaffestuga naturskönt belägen vid Stenshuvuds Nationalpark.
Hembakad kakbuffé och annat gott, även lunchalternativ. Mjukglass, kulglass och butik.

Vi har öppet helger 13/4-22/12, öppet dagligen 15/6-1/9.
0414-704 75 www.kaffestuganannorlunda.se

Välkomna!



HANDSTYCKAT FRÅN ÖSTERLEN

Gör ett besök hos oss och 
upptäck vår svenska kalkon 

av högsta kvalitet

GÅRDSBUTIK & 
RESTAURANG

VÄG 11 MELLAN TOMELILLA  & SIMRISHAMN 
TEL. 0414-28524 - ÖPPET ÅRET RUNT

NYFIKEN PÅ 
SVENSK K A L KO N ?
Besök Ingelsta Kalkons gårdsbutik och restaurang. 
Där finns ett brett sortiment av noga utvalda 
delikatesser gjorda på svensk kalkon av högsta kvalitet!
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Svenskt kalkonkött 
är bra ur närings- och 
hälsosynpunkt. Det är 
proteinrikt och är dess-
utom närproducerat och 
klimatsmart.  
 
I Ingelsta Kalkons gårds-
butik finns underbara 
kalkondelikatesser som 
är redo att lägga på grillen. 
Vad sägs om färska 
kalkonschnitzlar, alspåns- 
rökta kalkonkorvar och 
en fantastisk kalkon-
burgare. Dessutom finns 
många goda tillbehör 
såsom spännande krydd-
blandningar, smakrika 
oljor och något sött som 
passar bra efter maten.  
 
Restaurangen serverar 
dagens rätt, à la carte 

och lockande buffér med 
kalkon i fokus. Avnjut din 
mat i vår trädgårdoch 
låt barnen få utlopp för 
sitt spring i bena på lek-
platsen. 

Ingelsta Kalkons gårds-
butik & restaurang har 
öppet året runt. Läs mer 
på ingelstakalkon.se

För finsmakare
i all enkelhet

Restaurang | ”Sillaluckan” | Rökeri | Fisk &  delikatessbutik
Brogatan 7 | Hamnen i Kivik
0414-712 12 | bokning@buhres.se | buhres.se

Buhres på Kivik är en fisk- och skaldjursrestaurang för finsmakare i all enkelhet.

Buhres ligger i det pittoreska Kivik, precis intill havet på det magiskt vackra Österlen 
i Skåne. Generationer av fiskares kunskap om det havet kan erbjuda speglas i Buhres 
mathantverk, och dess filosofi tar avstamp i platsen och historien. Idag är Buhres 
en gastronomisk träffpunkt. Här gäller matglädje, tradition och gemenskap. Flera 
gånger om året dukas det upp skaldjursbufféer, men här rekommenderas att man 
bokar plats i förväg.

Här äter man en avslappnad måltid i restaurangen eller tar en snabb lunch i den 
sommartid riktiga österlenmagneten Sillaluckan. I Sillaluckan serveras en tolkning 
av nordisk snabbmat, goda och okomplicerade rätter. En folklig mötesplats för en 
lunch eller enkel måltid med utsikt över hamnen.

Köp med lite färsk fisk, delikatesser eller något gott direkt från rökeriet och njut av 
det i stugan, trädgården eller i campingtältet. I Buhres fiskbutik finns ett rikt utbud 
av allt från rökt fisk, musslor och räkor från egna rökeriet och egna sillinläggningar i 
oändliga smaksättningar till mer exotiska fiskar och skaldjur. Ostronälskaren hittar 
också sina favoriter här och vill man sluka det på stående fot är det från i år möjligt 
tillsammans med ett glas mousserande redan i butiken.

Allt görs från grunden. Den berömda rökta laxen röks dagligen i det egna rökeriet 
med en väl avvägd spånblandning efter nedärvd gammal tradition. Den vedeldade 
metoden kräver hög kompetens och fingertoppskänsla av rökmästaren, och ger en 
unik, nyanserad smak och vacker färg på fisken.

Varmt välkommen till Buhres på Kivik! 
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