







Hyr semesterboende på Österlen nära Kivik och Stenshuvuds nationalpark
0414-702 26 och www.stenrosgarden.se

Lite tips och annat smått och gott …
Till Kivik med bil tar 6 min och till fots 40 min.
(12 min) – anger ungefärlig gångtid från Stenrosgården.
* – finns utsatt på kartan på sista sidan.
Allé på
Österlen*

Restaurang och café. Boka bord till
restaurangen!

0414-714 44

www.alle.se

Medelhavet på Österlen. I vår stora
butik och orangeri på Svabesholms
Kungsgård finns växter, inredning,
möbler, krukor, marockanskt kakel,
mosaikbord och keramik.

0414-161 70

www.apotekarns.com/

Akvarellkurser och konstutställningar
hos konstnären Ylva Molitor Gärdsell i
Södra Mellby.

070-877 54 62

www.ekberga.se/

Restaurang vid Svinaberga. Under
sommaren serverar vi lunch och
middag. Boka bord!

0414-702 18

www.blasningsborg.se

(10 min)

Apotekarns*
(10 min)

Ateljé Ekberga
(25 min)

Blåsningsborgs
Gårdshotell*
(15 min)

Buhres Fisk*
(45 min)


Café Sågmöllan
(45 min)

Cake Cowboy
(45 min)

Dalängarna*
(20 min)

Den Engelska
Trädgården*
(10 min)

Fiskaffär och restaurang med fiskkiosk i 0414-702 12
Kiviks hamn.

www.buhres.se

Genuint, avkopplande och barnvänligt.
Hembakat, stort utbud och
allergianpassat.

070-632 88 29

www.cafesagmollan.se/sv
/hem/

Chocolate Saloon, Ride Away Menu.
Choklad, praliner, desserter och tårtor.

0414-68 45 10

www.cakecowboy.se

Ekologiskt stenugnsbageri med liten
servering och gårdsbutik.

0414-701 99

www.dalangarna.se

Den Engelska Trädgården på
Svabesholms Kungsgård är en
blommande och charmig besöksträdgård som vi skapat med inspiration från
England. Trädgården är på 3000 kvm
och indelad i många olika rum.

Maria
073-849 11 82
Anette
070-516 75 03

www.denengelskatradgar
den.se
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Kök med vin och bar i avslappad miljö,
stor uteservering och lounge på Kiviks
torg. Boka bord!

070-939 88 11

www.evapatorget.se

070-207 90 37

www.franskans.n.nu

(50 min)
(7 min med bil)

Bondromantiskt crêperie på Österlen.
Här är galetter och crepes gjorda med
omsorg och kvalitet. Sött och salt,
syrligt och lent. Boka bord!

Friden
Gårdskrog *

Urgoda stenungnsbakade pizzor och
hett humör. Boka bord!

0414-210 36

www.friden.nu

Konst av Susanna Odén, måleri i
temperateknik, målarkurser.

070-537 38 70

www.livstradgarden.se

Doft, smaka, upplev och njut av våra
läckra nyttigheter i butiken eller i
serveringen.

0414-243 00

www.orelund.se

073-413 90 52

www.havangsbodarna.se

Livsmedelsbutik som har sommaröppet
från kl 08.00 till 20.00.

0414-700 28

www.ica.se/supermarket
/kivik

Hembakad kakbuffé till fast pris. Även
frallor och bagetter.

0414-704 75

www.kaffestuganannorlu
nda.se

28 hantverkare säljer spännande bruksoch konstföremål av trä, keramik textil
och metall i Södra Mellby.

072-399 15 87

www.konsthantverksgrup
penkaos.se/

Ett konstcentrum mitt i den trolska
lövskogskatedralen vid Lilla
Stenshuvud. Öppet i slutet av juni till
september.

073-390 01 82

www.kivikart.se

Ett av norra Europas mäktigaste
fornminnen med hällristningar.

0414-703 37

www.raa.se

En av Sveriges äldsta kulturbiografer.
Film, livesändningar, events och
uthyrning. Se aktuellt program i våran
pärm.

070-962 84 59

www.kiviksbio.se

Eva på Torget*
(45 min)

Franskans
Crêperie*

(48 min)
(8 min med bil)

Galleri
Livsträdgården
(12 min)

Gröna Butiken
på Orelund
(8 min med bil)

Havängsbodarna Hos oss hittar du lokala grönsaker efter
vid hamnplan på säsong, ekologiskt lammkött, marmelader, Österlenkryddor, HavängsKivik
(45 min)
produkter m.m, men också trevliga
presenter såsom lammskinn, alpacastrumpor, kökstextil m.m.
ICA Piraten på
Kivik*
(45 min)

Kaffestugan
Annorlunda*
(25 min)

KAOS
konsthantverk
(25 min)

Kivik Art
Center*
(30 min)

Kiviksgraven*
(45 min)

Kiviks Bio
(50 min)
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Stjärnhuset på
Kivik
(30 min)

Svabesholms
Kungsgård*
(10 min)

Tångdala
Lönnkrog*
(20 min)

Ulriksdal
trädgård på
Kivik

Kikare och teleskop för djur, natur och
stjärnhimmel. Stjärnhuset med
specialinriktning mot fritids- och
hobbyoptik, handkikare, tubkikare,
stjärnkikare och ett stort
tillbehörssortiment.

0414-75 90 29

www.stjarnhusetonline.s
e/

Café och restaurang. Boende, festlokal,
kurser, konferenser, hästgård och
massage. Här finns även Apotekarn,
Den Engelska trädgården, Oriental &
Vintage, Prylbyrån och Urban Living.

0414-287 82

www.svabesholm.se

Här serveras de fulaste och godaste
pizzorna hos en urmysig konstnär som
byggt en vedeldad pizzaugn i
trädgården.

0414-246 46
070-852 96 11

www.mittosterlen.se/ost
erlens-parlor/tangdalalonnkrog

En oas för trädgårdsälskare med
plantskola och butik.

0414-706 10

www.edafos.se/tradgard

Vi säljer kvalitetsmöbler, inredning,
belysning, mattor och utemöbler från
några av Sveriges och Europas främsta
leverantörer. Handla online eller i vår
butik på Svabesholms Kungsgård.

0414-107 80

https://urbanliving.se/

Underbart god vietnamesisk mat där
Nordins väg börjar vid väg 9.
Catering.

079-025 82 26

https://www.facebook.co
m/vnmatkivik/

Sveriges äldsta normalspåriga
museijärnväg mellan S:t Olof, Vitaby
och Brösarp.

0414-730 15

www.skanskajarnvagar.se

(40 min)

Urban Living*
(10 min)

Vietnamesisk
mat i Kivik
(45 min)

Ångtåget på
Österlen
(14 min med bil)
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Gå runt på egen hand bland växthus,
träd, blommor, dammar och djur. Det
finns grönsaker, frukt, förädlade
produkter, kött och deras böcker att
köpa, eller njuta av något gott i deras
trädgårdskök. Allt är ekologiskt odlat
och framställt på gården. Boka tid!

https://mandelmann.se/

(25 min)

Här finns Kaos craft (Konsthandverksgruppen), Butik Tamarind med ekokläder & inredning, Café.

www.tamarind1.wordpre
ss.com/

Mellbybagaren*

Nybakat bröd i Södra Mellby 125 år.

0414-700 43

www.mellbybagaren.se

Naturum är vårt besökscentrum mitt i
nationalparken. Här kan du få
information om naturen och tips om
utflyktsmål, vandringsleder och andra
aktiviteter.

0414-708 82

www.lansstyrelsen.se/ska
ne/Sv/djur-ochnatur/skyddadnatur/nationalparker/ste
nshuvud/naturum-vartbesokscenter/

Här finns underbara sidenkaftaner och
rökrockar, sammetsjackor o handgjorda
smycken ... . Kom och se oss i vår fina
lokal på Svabesholms Kungsgård.

070-827 27 58

www.anetteodelberg.se/

Mandelmanns
trädgårdar*
(55 min)
(8 min med bil)

Mellby skola

(25 min)

Naturum
Stenshuvud Nationalparken*
(30 min)

Oriental &
Vintage*
(10 min)

Prylbyrån*
(10 min)

Ravlunda Cykel
(12 min med bil)

Saga Keramik*

070-313 49 69
Prylbyrån på Svabesholms Kungsgård
är den lilla personliga butiken på
Österlen. Här hittar du vackra och roliga
prylar, gamla och nya - allt omsorgsvalt
utvalt.

www.prylbyran.se

Hyr ut vuxencyklar, barncyklar,
barnkärror, väskor m.m. Kan även
leverera cyklar för 25 kr per cykel och
mil.

0414-740 01
070-972 05 48

www.ravlundacykel.se

Sött, salt och lite syndig keramik.

0414-703 40

www.sagakeramik.se

Frisör och stylist på Kivik. Gör dig fin
inför festen eller bröllopet.

0414-709 99

www.svenskafrisorer.se/s
along-huvudbry

Kaffe, smörgås, varm korv, smoothies
m.m. Närande gott!

070-669 50 25

Kvalitetsoutlet med heminredning,
välkända varumärken så som Broste
copenhagen och Ceannis.

0414-715 10

(30 min)

Salong
Huvudbry
(40 min)

Stenshuvudkiosken
(30 min)

Stärkan
(45 min)

www.kvalitetsoutlet.se
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Stenrosgården
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0414-700 15

www.kivikscafe.se

(40 min)

Nybakat vid Kiviks torg alla dagar i
veckan 360 dagar om året. Frukostbuffé, lättare luncher och god fika.

Kiviks Esperöd
Arboretum*

En oas med ca 300 träd från hela
världen.

073-997 54 41

www.kiviksesperodarbor
etet.se

Högmässa kl 11 varje söndag och
många andra mötesplatser.

0414-700 65

www.svenskakyrkan.se/ki
vik

Museet med närmare 5000 föremål
speglar Kiviks historia. Butik, glass,
café och elbilsparkering.

075-512 08 30

www.kiviksmuseum.se

(45 min)

Kiviks Musteri*

Restaurang, present- och trädgårdsbutik. 0414-719 00

Kiviks Café &
Bageri*

(45 min)

Kiviks
församling
(55 min)

Kiviks Museum*

www.kiviksmusteri.se

(60 min)

Stenugnsbakade pizzor, à la carte och
dagens lunch.

0414-710 20

www.kiviksrestaurang.se

Kiviks Taxi

Här finns bilar och bussar i alla
storlekar för alla tillfällen. Ring och
beställ, så du säkert kommer hem efter
festen.

0414-700 98

www.kivikstaxi.se

Kiviks
Trädgård*

Plantskolan är fylld med färgsprakande
växter och krukor för alla favoritväxter.

0414-244 41

www.kivikstradgard.se

Kiviks
Restaurang &
Pizzeria*
(40 min)

(20 min)

Kiviksås Frukt
& Must - Café*

Egen mustfrukt i säsong, småskalig mat, 0414-715 33
inredning och krukor.

www.kivikås.com

(40 min)

Helt underbar mat! På menyn finns
några favoriträtter och ett par utvalda
öl- och vinsorter. Vi använder
närproducerat och gärna ekologiskt –
ofta från vår egen trädgård. Boka bord!

070-863 35 13

www.mellbyklockargard.c
om

0417-211 44

www.laprimaclasse.se

(20 min med bil)

Fantastisk mat på Lövestads
stationshus. Bl.a. skånes bästa pizzor
och eget importerat vin. Boka bord!

Lisa Tofts
Ateljé*

Smycken och kul saker du inte viste att
du längtade efter.

0414-710 82

www.lisatoft.se

Klockaregården*
(25 min)

La Prima Classe

(12 min)

5

Stenrosgården

