Dagstur till Ven
”En dag på Ven är som ett besök i paradiset”. Ja, så underbar är den lilla ön mitt i Öresund mellan Sverige och Danmark. Ön är bara 4,5 km lång och är väldigt vacker att uppleva både till fots och på cykel. Små
slingrande vägar, backar, får, gröna ängar, blommande rapsfält och stupande klippor. Ven är fantastiskt på
många sätt. I många år tillhörde Ven Danmark och kung Fredrik II gav ön till vetenskapsmannen Tycho Brahe som uppförde slottet Uraniborg och det underjordiska observatoriet Stjerneborg. Tycho Brahes närvaro
återspeglas i olika besöksmål på ön.
10.00 Båt från Helsingborg
Nu kan du ta dig till Ven direkt ifrån centrala Helsingborg. Precis utanför Elite Hotel Marina Plaza och centralstationen, stiger du på M/S Vike. Överfarten tar ca 35 min och du anländer till Bäckviken på Ven.
https://helsingborg-ven.se/
11.00 Nämndemansgården – Vens hembygdsgård
Nämndemansgården eller Karhojagården som den tidigare kallades har anor från sent 1700-tal. Gården har
vårdats och utvecklats under fem generationer och var bebodd fram till 1991. Gården är idag hembygdsmuseum som drivs av Hvens hembygdsförening. Under sommaren har gården temautställningar om Vens
historia. http://hembygdsgarden-ven.se/
(Alternativ: Cykeltur mellan Bäckviken och Backafallsbyn. http://www.venscykeluthyrning.se/)
12.00 Lunch och rundtur på Backafallsbyn – Spirit of Hven
Spirit of Hven Backafallsbyn är en 4-stjärnig Hotel- och Konferensanläggning med destilleri, restaurang,
spa, boutique och en av Sveriges främsta Whiskeybarer. Det ligger vid de berömda och av Gabriel Jönsson
omsjungna, Backafallen på ön Hven mitt i Öresund med sin storslagna utsikt över de danska och svenska
kusterna. Här äter ni lunch och får därefter en guidad tur i det unika destilleriet. http://www.backafallsbyn.
se/
14.00 Besök och fika på Tycho Brahe Museet
Tycho Brahe Museet skildrar en av Skandinaviens viktigaste gestalter inom vetenskapen, den
skånsk/danske adelsmannen Tycho Brahe.I slutet av 1500-talet hade han ett avancerat
forskningscentra på Ven med slott och observatorium. På museet kan du förundras över
Tycho i bådeutställningen och på platserna där han bott och arbetat.
https://www.landskrona.se/se-gora/kultur-noje/museerochkonsthall/tycho-brahe-museet/

Tycho Brahe Museet.

15.30 Besök i St. Ibbs Kyrka
Landets vackrast belägna kyrka? När man står på backafallen vid kyrkomuren tänker man i alla fall att det
är så. Sankt Ibb:s gamla kyrka från 1200-talet ligger fantastiskt vackert högst upp ovanför Kyrkbacken med
en vidunderlig utsikt över sundet.https://www.upplevven.se/upplevelser/fa-svindel-vid-st-ibbs-kyrka/
17.00 Avresa tillbaka till Helsingborg

För fler tips om matställen på ven: https://www.upplevven.se/se-och-gora-pa-ven/
För kontakt med hjälp att sätta ihop ett skräddarsytt program kontakta:
Vens lilja/Ingrid Lilja
ingrid.margareta.lilja@gmail.com
0727-441520
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