
Reseplanering Tvärs Skåne Himmavid 2020-05-25—30 

 

Mån 25/5 Samling First Camp Rååvallar, inkörsel till anvisat område. Varje ekipage 

checkar själv in och hämtar ut passerkort. Inkörning från 11:30. Platserna är 

förutbestämda av receptionen, så först in gäller inte. Alla platser har el-

anslutning. Priset är 300 kronor per natt. OBS! Campingkort är ej nödvändigt.  

  

Möjlighet att övernatta till samma pris från söndag finns, säg till i 

Receptionen att ni tillhör Dethleffs vid incheckning. Här kan 

omgruppering behövas under måndagen 
 

15:00 - Samling och gemensam promenad genom en av Sveriges äldsta fiskebyar, på 

Råå. Dagen avslutas med en gemensam måltid, utomhus om vädret tillåter med 

egen mat samt dukat långbord på området. Vid sämre väderlek bokar vi måltid 

på restaurang senast 1 vecka innan. 

 

Tis 26/5 Gemensam bussutflykt till Beredskapsmuseet och Höganäs Outlet. Hundar 

välkomna. 

 

09:00 - Samling vid entrén till campingen. Avfärd med buss till Beredskapsmuseet i 

Helsingborg.  

 

10:00  Guidad specialvisning av lokala guider av Batteri Helsingborg, en 

försvarsanläggning uppförd under 2:a världskriget. Vidare berättas om 

kanonerna Maja och Brita samt sjukhusbunkerns historia. 

 

12:00 – 13:30 Lunch på Beredskapsmuseet, Ärtsoppa med fläsk och pannkakor, som äts ur 

Kåsa, som i lumpen. 

 

13:45- Avfärd till Höganäs Outlet. Här finns försäljning av keramik, glas, kläder, skor 

trädgårdsartiklar. (tex. Iittala, Höganäs keramik, Orefors-Kosta, Boda, 

Cookstore, Oscar Jacobson, Fiskars trädgårdsredskap). Är ni fikasugna finns  

caféet som serverar bakverk eller smörgåsar. På området finns även Mölle 

Fiskrökeri som ger oss möjligheter att inköpa fiskdelikatesser inför kvällen. 

 

16:00 –17:00 Avresa via Öresundskusten mot First Camp Rååvallar. Under hemfärden visar 

vi några ställplatser vid Öresund. Väl framme ca 17:00 ges tid för egna 

aktiviteter. 

 

Ons 27/5 TURA mellan Helsingborg och Helsingör 

 

10:30 Samling vid entrén till campingen. Avfärd med stadsbuss till Helsingborg C  

 

12:10 – 14:30  Båtresa med Forsea:s färja Aurora, med avgång kl 12.10. Att tura innebär att vi 

sitter kvar på färjan, medan den tar oss mellan Helsingborg-Helsingör-

Helsingborg. Här avnjuter vi deras fantastiska buffé.  

 Vi ordnar buffé/båtbiljetterna. Drickan betalar ni själva på färjan. 

   TURAN beräknas ta ca 2,5 timme. Svensk ID-handling krävs av samtliga! 

 

OBS! OM hund medtages på färjan måste HUNDPASS medföras!! 

Hundar får ej medtagas i restaurangen! 

 



14:45- Guidad Stadsvandring i Helsingborgs city, guide Bengt Möller. Max 4,5 km. 

Egen hemfärd till First Camp Rååvallar med stadsbuss. 

 

 

Tors 28/5 Ställplatsen Kåseberga/Ale Stenar 

 

Antal elplatser är begränsade, anmäl behov 
 

Enskild avfärd från First Camp Rååvallar mot Kåseberga/Ale stenars ställplats. 

Under färden till Kåseberga gör vi ett gemensamt stopp vid Hallongården 

utanför Vellinge ca kl 11.00. 

 

 Här kan man botanisera bland hallon-, jordgubbs-, rabarberprodukter mm. Fika 

kan intagas i Halloncaféet. Jordgubbssafari kan vara möjligt = självplockning. 

 

 Avfärd när ni känner er mogna….. 

  

18:00 - Gemensam måltid av medhavd mat vid långbord i Kåsebergas ställplats. Vid 

dålig väderlek använder vi klubbstugan. 

 

Fre 29/5 Förmiddag gemensam promenad till Ale stenar eller egna aktiviteter. 

 

13:00 - Information och genomgång i klubbhuset av Volt, Watt och Ampere av Fredrik 

Svensson från Awimex. Lite om dessa storheters inverkan på batteritid och 

förbrukningbelastning. Möjlighet att ställa frågor, få koll sin på utrustning i egna 

husbilen mm. 

 

18:00 - Gemensam avslutningsmåltid med egen mat. 

 

Lör 30/5 Enskild avfärd mot nya mål. 

 

Förutsättningar; 

 

Vi behöver följande uppgifter av er 

- Antal personer, namn, adress, e-mailadress, mobilnummer (nåbart under resan) 

- Bilnummer, längd på husbilen 

- Ev djur som medföljer 

- För att anmälan skall gälla, måste en bokningsavgift på 1 400 kronor per husbil           

(2 personer) inbetalas på klubbens konto bankgiro 5387-6660 senast den 4 maj 2020. 

Anmälan är då bindande. 

- I bokningskostnad ingår bussturer, guidad rundvandring och lunch på 

Beredskapsmuseet, lunch- och färjebiljett på Aurora samt lokalhyra i Kåseberga.  

- Campingavgifter som ingår i resan ska betalas enskilt i samband incheckning. 

 

Bokningsavgiften är beräknad på 20 husbilar! 

 

Om särskilda kostbehov föreligger måste detta meddelas. 

 

 

Välkomna 

 

Margareta och Bengt Möller 1477 


