
1. Nybrostrands Bassängbad - Kul bassängbad vid havet bl a med vattenrutschbana. www.osterlen-skane.se/nybrostrand
2. Kabusa Kök och Konsthall. Galleri och olika jippon. www.kabusakonsthall.com
3. Olof Viktors Bagericafé. Häftigt och trendigt café och bageribod. www.olofviktors.se
4. Tranadesign - mycket häftiga möbler hos en trevlig snickare. www.tranadesign.nu
5. Damastväveri -  visning av vävstolar och hantverk. www.osterlen-skane.se/dahlakra
6. Kåsebergaodlingen - 8-13 varje dag på sommaren. Gårdsbutik för frukt och grönt. www.osterlen-skane.se/kasebergaodlingen
7. Kåseberga - Alestenar, fiskrökerier, restauranger, gallerier. www.osterlen-skane.se/kaseberga
8. Löderups Strandbad - Strand, brygga, restauranger, pool, minigolf, camping www.loderupsstrand.se
9. Backagården - Trevligt café med konst och trädgårdsutställning.
10. Backåkra strand - Fantastisk naturstrand, skånes finaste? Enkelt att parkera, lite folk, dock ingen kiosk el liknande.
11. Dag Hammarskjölds Backåkra. Fantastiska vyer, museum över Dag och FN.
12. Mötesplats Österlen. Gourmetkrog och B&B.
13. Sandhammeren. Kanonfin strand med kiosk. Dock ofta trafik- och p-kaos, Backåkra Strand är bra alternativ.
14. Mälarhusen-Borrby-Kyl strand. Lång fin strand med kiosk och pool längs stranden
15. Borregården. F d fattistuga, numera café, galleri, B&B. www.borregarden.se
16. Hammenhög - högborg för Weibulls. Här finns trevligt trädgårdscafé, utställningar etc
17. Glimmingehus - ett av Skånes häftigaste slott. Mycket aktiviteter på sommaren. www.raa.se/glimmingehus
18. Simrishamn. En av de tre större städern på Österlen. Mycket mysig. www.simrishamn.se
19. Tomtemuseum i Östra Tommarp. 0414-203 04
20. Ingelsta Kalkon. Stor restaurang och affär med allt runt kalkonmat, även färdiglagat. www.ingelstakalkon.se
21. Tomelilla. Har både Tosselilla Sommarland och Bo Ohlsson. www.tosselilla.se  www.tomelilla.se
22. Spiken i Kistan i Lövestad - affär för byggnadsvård. www.spikenikistan.com
23. Kronovall Slott. Vinslott där man kan prova på och se hur man gör vi. www.kronovall.se
24. Ångtåg mellan St Olof och Brösarp. Fantastiskt trevligt och fantastiska vyer! www.skanskajarnvagar.se
25. Gunilla Mann i Rörum. Allt från konst till slipsar med tryck. Cirkusmuseum. www.gunillamann.se
26. Mellby Skola. Trevligt café, restaurang och även samlingsutställning för KAOS-gruppen.
27. Barnens Gård - äventyrsskog, klappa djuren, roliga lekplatser, leta skatt. www.barnensgard.nu
28. Stenshuvud - vacker natur, vackra vyer och Café Annorlunda. www.stenshuvud.se  www.kaffestuganannorlunda.se
29. Kivik - väldigt mysig liten stad. Bl a med Kiviksmusteri och mysig hamn. www.kiviksmusteri.se
30. Kiviks Marknad - Sveriges största marknad, 1000 knallar,100.000 besökare. 17-19.7.2006. www.kiviksmarknad.com
31. Brösarp Station. Ångtåg mellan St Olof och Brösarp. Fantastiskt trevligt och fantastiska vyer! www.skanskajarnvagar.se
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