Romeleslingan

Utflyktsmål på Romeleåsen
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Romeleåsens
Dressincykling

Spåret slingrar sig i vacker natur längs
Romeleåsens dalgång från Björnstorp
till Veberöd. Landskapet är varierat med
skog och öpppna vyer. Ta med vänner
och familj på en tur i ett skånskt kulturarv. Ta med fika till rastplatsen eller boka
picnickorg hos Systrarna på Solhjulet.
Öppet dagligen april-oktober.
tel 0705-74 76 22
Väg 11 mot Sjöbo. Skylt Dressincykling höger mot Björnstorp
www.dressincykling.se

rundvandringar
Romeleåsen
Skaffa dig en vandringsguide och ge dig
ut på vår vacka ås! Varje vandring beskrivs
med en detaljerad vägbeskrivning, representativa foton, lantmäteriets terrängkarta med rutten inritad, en höjdprofil
samt gps-koordinater. Hänvisningar till
kost & logi, sevärdheter i närheten, kultur, och natur.
Böckerna finns att köpa hos bokhandlare i Skåne och på hemsidan.
tel 0731-83 93 74
www.rundvandringar.se

Valleröds Hästar
Vi anordnar ridturer i de natursköna omgivningarna kring Sövdesjön på våra välutbildade islandshästar, för 1-20 pers.
Minimiålder: 10 år. Maxvikt: 100 kg.
Endast förbokning. tel 0416-243 14,
0706-91 45 03, 0707-52 34 57
Väg 11 Veberöd-Blentarp, därefter mot
Sövde. Vänster sida skylt Islandshästar.
www.vallerod.com
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Systrarna på Solhjulet når du med dressin,
cykel, till fots eller med bil. Från midsommar
till slutet av juli öppnar vi vårt café och vår
trädgård för dig som söker ett annorlunda
utflyktsmål på landet. Här kan du hälsa på
djuren, vila i grönskan, njuta av hembakta
kakor, nybryggt kaffe, fräscha smörgåsar
och lugn och ro. Allt så ekologiskt, lokalt
och närproducerat som möjligt! Vi har också
en liten butik med konsthantverk och musikinstrument från olika delar av världen som
du är välkommen att titta in i.
Öppet dagligen under säsong (större sällskap, boka gärna innan).
tel 0708-40 09 88
Väg 11 mot Sjöbo. Sväng höger vid skylt the Lodge/Hundägarskolan,
andra gården till höger
www.solhjulet.nu

Fårmor - Agnetas
Blommor & Bin
Kärngård med Krav-godkänd uppfödning av lamm. Vi tar emot
grupper för studiebesök och har
rehab-verksamhet, säljer certifierade avelsdjur och maskintvättbara lammfällar.
Öppet efter överenskommelse.
tel 070-584 14 25
Gården ligger i natursköna
Vomb
www.agnetasblommorobin.se

Östarps Gästgivaregård
Skånskare än så här kan det inte bli!
Öppet: 1 mars till 26 april; lördag 12.30-18, sön & helg 12.30-16.
28 april till 20 december; tis-fredag 11.30-15, lördag 12.30-18,
söndag & helg 12.30-16.30. Övriga tider vid förbeställning.
tel 046-802 29
Östarps Gästis ligger i Blentarp
www.ostarpgastis.se

Lunnarp Hills
Gårdsbutik

Livsgjutare
Bodil Larsson

Vi säljer färska och rökta tuppar,
uppfödda på gården. Välj bland
butikens lockande utbud av oljor,
marmelad, nymalet kaffe, te, friskvårds- och presentartiklar.
Öppet tors 16-18, lör 10-13
5/7-16/8 även söndagar 13-17
eller efter ök.
tel 046-20 90 24, 0708-24 78 21
Byn Lunnarp ligger mellan
Dalby och Genarp
www.lunnarpshill.se

Hantverk i betong för inne
och utemiljö. I min lilla
butik finner ni betong,
silverssmycken, keramik
och mycket annat i en
härlig blandning. Låt dig
inspireras och koppla av i
min trädgård. Välkommen!
Öppet dagligen, men ring först om du vill vara säker, tel 046-821 34.
Livsgjuteri, Dörröd 4 km söder om Veberöd på väg 102
www.livsgjutare.se

k
r
e
v
t
n
onstha

K

S

hoppa!

Kastanjegården
Bilder, små skulpturer, masker och
smycken, allt skapat i textil med mycket
glädje och fantasi. Jag arrangerar kurser, där du får lära dig nya textila tekniker och ge dig hän i skaparglädjens
tecken. Varierande öppettider, ring först
om du vill vara säker.
tel 046-821 33, 0706-59 10 04
Kastanjegården, Dörröd
4 km söder om Veberöd på väg 102
www.lenablommegard.se

Myrten & Betong
Kurser i betonggjutning under apriloktober, korta prova-på-kurser eller
enligt önskemål. I den öppna trädgården sitter vi och avnjuter kaffe
med hembakat.
Butiken har öppet maj-september
lörd-sönd 13-16 eller efter ök.
tel. 046-551 79,
0734-16 92 55
Ca 5 km från Dalby, mot
Genarp
www.myrtonobetong.se

Grishuset
- Château Nöff
Bruksvaror som plädar,
fårskinn, tenn, krukor,
mattor och kuddar i
Rosenkelim mm.
Vi har även enklare
möbler för både ute
och inne.
Öppet lördag/söndag
13-16 eller efter ök.
Jan-Mars end efter ök.

tel 0730-34 48 43, 040-600 77 66
Väg 11 mot Sjöbo. Sväng höger mot Hundägarskolan,
första gården på vänster sida
www.grishuset.com

Arthurs Hörna
Litet gammalt hus, köpcentrats motsats!
EKO-kläder till dam, herr och baby. Även lite
second hand. Hampatyger och ekogarn.
Öppet fredag 15-18,
lördag 11-17,övrig tid efter ök.
tel. 046-859 73.
I svängen till ekologiska
Mossagårdenn i Veberöd
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Körsbärsdalens
Bed & Breakfast

Ottosson
Färgmakeri

Egen tillverkning av linoljefärger för byggnadsmåleri. Som enda tillverkare i Norden har vi en
konstnärsoljefärg som är
helt baserad på linolja och
ljusäkta färgpigment.
Öppet: Måndag, onsdag
och fredag 10-18, lunchstängt 12-13, tel 040-48 25 74
Lillegårdsvägen 14, Genarp
www.ottossonfarg.com

SmakSak
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The Lodge

Mellan himmel och jord,
på Romeleåsen, ligger
The Lodge hotell, spa
och restaurang. Öppet
för brunch & afternoon
tea, söndagar 10-18, tel
restaurang 046-550 73,
bokningar hotell & spa
046-24 89 05
Ta av från väg 11 vid
Veberöd mot Genarp
www.thelodge.se

Kom in och njut av underbara
dofter från vårt biscottibageri
och låt ögat njuta av vackra
ting. Här finns också kaffe,
te, marmelad, choklad - allt
för din egen njutning eller för
att glädja en god vän...
Öppet onsdag-fredag 11-18,
lördag 10-14
tel 0416-133 83
Gamla lanthandeln i Blentarp
www.smaksak.nu

Hela dalen prunkar i vitt
när alla körsbärsträden
blommar. Här ligger vårt
nybyggda gästhus i vilsam tystnad ett stenkast
från storstaden där man
kan ta långa skogsprommenader, fika i grönskan,
cykla en tur eller ta en
runda på Romeleåsens golfklubb strax intill.
tel 0706-22 20 77
2 km söder om Veberöd på väg 102 mot Skurup
www.korsbarsdalen.se

Trolleberg
Bed & Breakfast
Högt upp på Romeleåsen, långt in
i skogen. Men bara några minuter
från Romeleåsens Golfklubb. På
gården har vi hästar, hundar, katter och höns. I skogen har vi hjortar, vildsvin, rävar och grävlingar.
Och ovanför oss seglar gladorna.
tel 046-820 35, 0708-16 06 42
1 km söder om Dörröd
på väg 102 mot Skurup
www.trolleberg.se

Titta efter våra skyltar
längs vägarna på Romeleåsen så hittar du oss lätt!

Romeleslingan.se

