KIVIKS MUSTERI
Lördagen 24/2 kl. 10–12
– BESTIG STENSHUVUD – ETT SPORTLOVSÄVENTYR!
Starten sker
på Naturskolan Österlen,
som ligger
precis vid
Kiviks Musteri. Här får
du göra en
bergsbestigarflagga och du
får med dig en karta, äpple och god dryck.
På vandringen kan du även besöka Naturum
och lösa en klurig uppgift. Väl tillbaka på Naturskolan väntar en liten belöning.
Vandringen tar ca 2 timmar i ”familjetakt”
och blir man hungrig kan man äta en god
brunch på Kiviks Musteri.

NATURUM

på Kivik
19-25 februari
BUHRES
Måndagen 19/2 - fredagen 23/2,
kl. 11:00 - 16:00
Kommer vi att servera veckans fisk i restaurangen,
Välj mellan Veckans Fiskrätt eller Stekt sill med
potatismos, dillmorötter och lingon.
Salladsbuffé, bröd & smör och kaffe ingår.
Denna vecka kan barnen även välja på fish´n
chips.
Pris: 75 kr barnportion & 125 kr vuxenportion
I restaurangen har vi ett pysselbord.

Tisdagen 20/2 och torsdagen 22/2
– FÅGELHOLKSSPIKNING
Snickeriverkstaden är öppen mellan
kl. 10-14. Tag en kölapp och räkna
med viss väntetid.
Begränsat antal holkar.
Pris: 20 kr/holk
Grillen är tänd utanför Naturum!
Onsdagen 21/2 kl. 9-11
VILDMARKSHAJK
Följ med naturvägledare Simon
Lundin på hajk i nationalparken! Oömma kläder efter väder.
För barn i åldern 8-12 år. Tag med matsäck.
Föranmälan till Naturum tel: 0414-708 82.
Begränsat antal platser.
I Naturum kan man dessutom pyssla, lösa
kluriga tipspromenader och bygga bihotell under hela sportlovet.
Naturum har öppet 17-25/2 alla dagar kl. 1016. Gratis inträde.
För fritids, ring och boka en tid för er grupp!

KIVIKS
turism

företag i samverkan

www.kiviksturism.se

I butiken har vi pirattema med skattjakt
hela veckan, fiskdamm varje dag mellan 12:0015:00, tävlingar med vinster för alla barn.

KIVIKS AIF
Måndag 19/2 och onsdag 21/2,
kl. 13.00-15.00
Sportlovsaktivitet i Kiviks
sporthall.
Pingis och badminton. Racketar och bollar
finns att låna.
Kontaktperson:
Mikael Lundstedt 0708-83 78 42

KIVIKS BIO
Onsdag 21/2 kl. 15.00 visar –

KIVIKS HOTELL & SPA

– MONKY

Onsdagen 21/2
09.00-12.00 eller
12.30-15.30

Frank, 11 år, hittar en dag en livs levande apa
i familjens trädgård. Apan kallar de för Monky
och med henne startar ett spännande och roligt
äventyr för hela familjen. Men det går snart upp
för dem att Monky inte är en vanlig apa och att
det inte var en tillfällighet att hon dök upp just i
deras trädgård. Vem är hon? Var kommer Monky
ifrån och går det att hemlighålla henne för byn?

– SPORTLOVSSPA
– En härlig stund
med barnen! Fika
ingår och står framdukat 11.30-13.00.
(från 6 år, behandlingar från 8 år)
Pris: Barn 6-15 år –
120 kr.
Behandlingar 295 kr (endast för barnen från 8
år). Välj minimassage eller miniansiktskur.
Pris: Vuxna från 16 år – 320 kr
Observera att Aromatisk bastu ingår i Lovspa,
men inte i Familjespa.
– FAMILJESPA söndagen den 25 februari
kl. 12.00-15.00 – En härlig stund med barnen!
Fika ingår och står framdukat från kl. 14.30.
(från 6 år, behandlingar från 8 år)
Pris: Barn 6-15 år 95 kr.
Behandlingar 295 kr (endast för barn från 8 år).
Välj minimassage eller miniansiktskur.
Pris: Vuxna från 16 år 295 kr.
Observera att Aromatisk bastu inte ingår i
Familjespa, endast i Lovspa.

Ett varmt fartfyllt äventyr tar Frank och
familjen från Sverige till Thailands djupaste
djungel.

KIVIKS CAFÉ & BAGERI
Tisdagen 20/2 och torsdagen
22/2, kl. 10.00–12.00
– MUFFINSBAK MED
BARN!
Föranmälan: till Kiviks
Café på tel. 0414-700 15
Pris: 150 kr/barn

Förbokas: 0414 700 75 eller info@kivikshotell.se

KIVIKS MUSEUM
Måndagen 19/2
kl. 11.00-14.00
– LEK LOSS PÅ SPORTLOVET!
Vi gör vårt eget historiska
pyssel och får möjlighet att
prova de leksaker vi själva tillverkat. Vi pysslar
mellan kl. 11-12.30, äter grillad korv i pausen
och fortsätter leka och testa mellan kl. 13 och
14.
Pris: Pyssel, material, korv, dricka och lek kostar
50 kr/barn.

