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GÖR MER AV ERT BESÖK
Kunglig lunch eller kaffe med hembakat. 
Avnjut läckerheterna på Café Glasverandan 
med en fantastisk utsikt över Öresund och 
Danmark. 
Önskas det kvällsarrangemang, bröllop eller 
andra händelser värda att fira, är ni välkomna 
att kontakta Slottsrestaurangen för mer 
information.
 
Tel: 042-14 04 40  
sofieroslottsrestaurang.se

INFO OCH BOKNING
Ring oss så berättar vi gärna mer om vad  
Sofiero kan erbjuda. Vi skräddarsyr ert  
besök efter era behov och önskemål. 

Tel: 042-10 25 10
E-post: bokning.sofiero@helsingborg.se

TIDER OCH PRISER
Öppet högsäsong
13 april – 16 september, dagligen kl 10-18

Entré: 100-120 kr/vuxen
Entrérabatt:
10% rabatt på ord. pris 25-59 pers
15% rabatt på ord. pris 60+ pers  
Obs! Förhöjd entré 24-26 augusti: 140 kr/vuxen 

Den 23  augusti håller Sofiero stängt. 

Guidning:
0- 25 personer: 2 500 kr
Från 26 personer: 95 kr/person
10% rabatt på entré vid bokning av guidning 
för sällskap under 25 personer.
Max 50 personer/guide

För bästa pris, boka våra förmånliga paket. Se 
info i broschyren. 

sofieroslottsofieroslottstradgard

sofiero.se

SVERIGES VACKRASTE SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD

GUIDADE VANDRINGAR
SOFIEROVANDRING
Sofierovandringen tar er med på en historisk 
resa genom trädgårdar, parker och kungligt 
sommarliv på Sofiero, dit kungar och drottningar 
flydde det hektiska livet i Stockholm för att fira 
sommarlov. Turen anpassas efter årstid så att 
ni får uppleva det allra vackraste Sofiero har att 
erbjuda. Med på vandringen finns alltid den stor-
slagna utsikten över Öresund och Kronborgs slott. 
Tillgänglig: Hela året

RHODODENDRONTID
Kronprinsessan Margareta planterade den första 
rhododendronplantan på Sofiero år 1907. Den 
finns fortfarande kvar tillsammans med över  
10 000 andra rhododendron som slår ut i ett fan-
tastiskt färgspel. En upplevelse utan motsvarighet 
i hela norra Europa! 
Tillgänglig: Mitten av maj – mitten juni 

SOFIEROS TRÄDGÅRDSHISTORIA
Sofieros trädgårdar och rabatter är skapade av 
kronprinsessan Margareta och Gustav VI Adolf, 
men precis som på deras tid har parken förvand-
lats och utvecklats efterhand under 150 år. Följ 
med på en vandring fylld med intressanta
hemligheter, historier och anekdoter. 
Tillgänglig: April – september

KUNGLIGT SOMMARLIV
Sofiero anlades som kungligt sommarnöje år 
1865. I över hundra år tillbringade kungar, drott-
ningar, prinsar och prinsessor sina somrar här, 
fria från offentlighetens krav, representation och 
plikter. Vandringen berättar om livet på Sofiero 
under den kungliga tiden.  
Tillgänglig: Hela året

SKULPTURVANDRING
På Sofiero finns ett stort antal skulpturer, skapade 
av internationellt erkända konstnärer. Under 
denna vandring får du veta mer om skulpturerna, 
konstnärerna bakom och varför de står där de 
står. Här finns verk av allt från Carl Milles och Olle 
Baertling till Jiro Sugawara och Michel Sporgis. 
Vandringen passerar både trädgådarna, ravinerna 
och mer okända delar av Sofiero som besitter en 
alldeles egen magi. 
Tillgänglig: Hela året



Sofiero slott och slottsträdgård 
bjuder på blomsterprakt från vår till 
höst - från de första färgsprakande 
tulpanerna och försommarens 
magnifika rhododendronblomning, 
till högsommarens prunkande 
blomsterrabatter och sensommarens 
ljuvliga dahlior. Det är en unik plats, 
med en av Europas vackraste parker 
och en kunglig historia som präglar 
anläggningen än idag. Liksom på de 
kungligas tid finns det varje år något 
nytt att uppleva.  År 2018 händer det 
mycket spännande, när till exempel 
Sofias bro invigs och ger besökaren 
en fantastisk möjlighet att se 
rhododendronblomningen från ovan. 
Och ni missar väl inte årets upplaga 
av ett av södra Sveriges populäraste 
trädgårdsevenemang, Den stora 
Trädgårdsfesten?  

För fjärde året i rad har Sofiero tilldelats 
det hedersvärda priset ”Certificate of 
Excellence” från den internationella 
resesajten TripAdvisor - ett pris som 
delas ut till turistmål som ständigt får 
toppbetyg av sina besökare. 

Välkommen hit och låt oss bjuda er på 
en fantastisk upplevelse!

KUNGAPAKETET   (ca 3,5-4 h)

• Entré.
• Dagens lunch i Slottsrestaurangen,  

inklusive sallad, bröd och isvatten.
• 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt 

önskemål.
• Hembakad äppelkaka och vaniljsås samt 

kaffe/te på Café Glasverandan.
• Pris 400 kr/person

DROTTNINGPAKETET  (ca 3,5-4 h)

• Entré.
• Dagens kött- eller fiskrätt inklusive sallad, bröd 

och isvatten. Serveras på Café Glasverandan.
• 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt 

önskemål
• Hembakad äppelkaka och vaniljsås samt 

kaffe/te på Café Glasverandan.
• Pris 375 kr/person

PRINSESSPAKETET   (ca 2,5-3 h)

• Entré.
• 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt 

önskemål.
• Dagens kött- eller fiskrätt inklusive sallad, 

bröd, isvatten och kaffe/te. Serveras på Café 
Glasverandan.

• Pris 320 kr/person

PRINSPAKETET   (ca 2,5 h)

• Entré.
• 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt 

önskemål.
• Hembakad äppelkaka och vaniljsås samt 

kaffe/te på Café Glasverandan.
• Pris 250 kr/person

GRUPPERBJUDANDEN
Priserna gäller för minst 25 betalande

Vi erbjuder grupper och större sällskap fördel-
aktiga paketlösningar. Med möjlighet att själv 
bestämma ordningen på aktiviteterna kan vi  
lova en härlig dag på Sofiero. Bokar gör ni på  
bokning.sofiero@helsingborg.se

BOKNINGSVILLKOR FÖR PAKET
• Senast 14 dagar innan ankomst: menyval meddelas.
• Senast 7 dagar innan ankomst: avbokning av hela 

sällskapet är möjligt.
• Senast 3 dagar innan ankomst: slutgiltigt antal  

meddelas.
• Senast 3 dagar innan ankomst: önskemål om  

specialkost/allergier meddelas.

Vid avbokning där antalet understiger 25 pers. debiteras 
minimum antal (25 pers).

Dryck som ingår i lunchen på Café Glasverandan 
serveras vid bordet. Övrig dryck beställs och betalas 
i kassa (ej bordsservering). Lättöl/mineralvatten går 
bra att förbeställa till hela sällskapet för 25:-/pers.  
Bordsreservationen gäller 1 timme. Vid mer än 30 min 
försening förbehåller vi oss rätten att ändra tid för de 
beställda produkterna. 


