
Slott och slottsträdgård
Info och bokning
Ring oss så berättar vi gärna mer om vad Sofiero kan 
erbjuda. Vi skräddarsyr besöket efter era behov och 
önskemål.

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

Tider och priser
Öppet högsäsong
Mitten av april till mitten av september, dagligen kl 10–18

Entrépris:  
120 kr/vuxen
Grupprabatt:
1-24 personer: 10% rabatt vid samtidig bokning  
av guidning
Min 25 personer: 10% rabatt
Min 60 personer: 15% rabatt
Obs! Förhöjd entré 23–25 augusti: 150 kr/vuxen 

Den 22 augusti håller Sofiero stängt.

Guidade vandringar:
0–25 personer: 2 500 kr
Från 26 personer: 95 kr/person
Max 55 personer/guide

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

Stärk lagandan på Sofiero
Boka någon av våra spännande och roliga utomhusaktivite-
ter för teambuilding, event och kick-off. Perfekt för att stärka 
gruppkänslan i våra fantastiska miljöer. I samarbete med 
Sofiero Slottsrestaurang och Café Glasverandan erbjuder vi 
även konferenser, bröllopspaket och kulinariska upplevelser.

Sofierovandring 
Gå en historiskt spännande och intressant promenad som 
anpassas efter årstid, allt för att gruppen ska få uppleva 
det allra vackraste Sofiero har att erbjuda. Njut också av 
den storslagna utsikten över Öresund och Kronborgs slott. 
Tillgänglig: Hela året

Rhododendrontid 
Kronprinsessan Margareta planterade den första rhodo-
dendronplantan på Sofiero år 1907. Den finns fortfarande 
kvar tillsammans med över 10 000 andra rhododendron 
som varje vår slår ut i ett fantastiskt färgspel. En upplevel-
se utan motsvarighet i hela norra Europa! 
Tillgänglig: Mitten av maj till mitten juni 

Sofieros trädgårdshistoria 
Sofieros trädgårdar och rabatter är skapade av kronprin-
sessan Margareta och Gustav VI Adolf. Följ med på en 

vandring fylld med intressanta hemligheter, historier  
och anekdoter. Tillgänglig: April till september 

Kungligt sommarliv 
Sofiero anlades som kungligt sommarnöje år 1865.  
I över hundra år tillbringade kungar, drottningar, prinsar 
och prinsessor sina somrar här, fria från offentlighetens 
krav. 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. 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 bakom kulisserna
Under vissa delar av året finns det möjlighet att följa  
med våra duktiga trädgårdsmästare på en vandring.  
Ta del av hur vi sköter park och slottsträdgård eller lär  
dig t.ex. mer om specifika blommor och växter i parken.  
Kontakta bokningen för mer information.

Upplev parken  
tillsammans med våra guider 
Följ med någon av Sofieros kunniga guider  
på en trevlig och lärorik tur i parken.  
Vi erbjuder fem vandringar med olika fokus.

sofiero.se

Under några intensiva veckor 
slår 10 000 rhododendron  
ut i blom i parken.
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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 

och allergier meddelas.

Vid avbokning där antalet understiger 25 personer debiteras 
ordinarie pris för grupper, läs mer under rubriken Tider och 
priser. Om ni väljer fakturering som betalningsalternativ 
kommer ni att erhålla en faktura från Slottsrestaurang/
Slottscafé, och en från Sofiero slott och slottsträdgård. 

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

Vi erbjuder grupper och större sällskap fördelaktiga paket-
lösningar. Med möjlighet att själv bestämma ordningen på 
aktiviteterna kan vi lova en härlig dag på Sofiero.  
Boka genom att mejla: bokning.sofiero@helsingborg.se

Priserna gäller för minst 25 betalande. 
Kungapaketet (ca 3,5–4 tim)
● Entré.
● Dagens lunch i Slottsrestaurangen, inklusive sallad,  

bröd och isvatten.
● 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt önskemål.
● Hembakad äppelkaka och vaniljsås samt kaffe eller te  

på Café Glasverandan. 
● Pris 410 kr/person

Drottningpaketet (ca 3,5–4 tim)
● 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 eller te  

på Café Glasverandan.
● Pris 385 kr/person

Prinsesspaketet (ca 2,5–3 tim)
● Entré.
● 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt önskemål.
● Dagens kött- eller fiskrätt inklusive sallad, bröd, isvatten 

och kaffe eller te. Serveras på Café Glasverandan.
● Pris 330 kr/person

Prinspaketet (ca 2,5 tim)
● Entré.
● 45 min privat guidning, skräddarsydd enligt önskemål.
● Hembakad äppelkaka och vaniljsås samt kaffe eller te  

på Café Glasverandan.
● Pris 255 kr/person

Grupperbjudanden
Med sitt fantastiska läge vid Öresund är Sofiero slott och 
slottsträdgård ett oöverträffat besöksmål. Här samsas 
det unika kungliga trädgårdsarvet med nyskapande 
trädgårdsdesign och spännande utställningar i slottet  
och parken. Sofieros magnifika rhododendronsamling  
är vida känd och med nytillskottet Sofias bro, som djärvt 
sträcker sig över den norra ravinen, får alla möjlighet  
att njuta av senvårens praktfulla blomning. Ett minst lika 
färgsprakande flor fyller parken under sommarsäsongen 
som avrundas med södra Sveriges populäraste trädgårds-
evenemang: Den stora trädgårdsfesten. Upplev också  
vår dahliasamling, en av Sveriges största, när den 
blommar under sensommaren. 

Utöver blomningen, som är i full gång mellan april 
och september, erbjuder Sofiero guidade visningar, 
skulpturvandring, en välsorterad slottsbutik och ett 
slottscafé med härligt utbud och en slottsrestaurang 
med Helsingborgs vackraste utsikt. Det är inte konstigt 
att Sofiero slott och slottsträdgård ständigt får topp-
betyg av besökarna. Det finns alltid något nytt att 
upptäcka på Sofiero!

Varmt välkommen till säsongen 2019.
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Upptäck färgstarka Sofiero!

sofieroslott

sofieroslottstradgard


