Wallåkra Stenkärlsfabrik.

Dagstur med trädgård, hantverk och mat
Två alternativa dagsturer till Helsingborg som innehåller trädgård, hantverk och mat. Välj mellan Sofiero
eller Fredriksdal. Beroende på vilket ni väljer, så skiljer sig innehållet något för att passa in rent geografiskt.

Alternativ 1

10.00 Sofiero med tillhörande lunch
Här samsas det kungliga trädgårdsarvet med nyskapande trädgårdsdesign. Sofiero erbjuder något för alla.
Förutom det kungliga slottet, den vackra parken och trädgården finns sevärda utställningar, en välsorterad
slottsbutik och blomsterhandel samt en hyllad topprestaurang.
https://sofiero.se/evenemang/for-grupper/
13.00 Sofiero Gård
Sofiero Gård ligger precis söder om Sofiero (2 min med buss) och användes fram till 1964 av förvaltare och
anställda inom hovet och hade då en koppling till Sofiero. I dag är det en väl bevarad kulturhistorisk byggnad, med gårdsbutik där man hittar lokalproducerade råvaror samt ett surdegsbageri och café vid namn
Brödkultur. https://sofierogard.se/
14.30 Wallåkra Stenkärlsfabrik med fika
En ljuvlig plats att besöka och som ligger väldigt vackert med naturreservat runt sig. Här möter ni ägarinnan
och eldsjälen Åsa Orrmell, som på ett väldigt engagerande sätt berättar om hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt. Njut av stillheten, handla i butiken och inta en riktigt god fika. https://wallakra.
com/
16.30 Tomatens Hus – Butik & Bageri
Här odlas och säljs tomater, gurkor, chili, paprikor och kryddor. Ta del av hur odlingen går till och handla
andra lokalproducerade godsaker som bl.a marmelader, chutneys och pesto. I butiken finns även en brödavdelning med eget bakat surdegsbröd. http://tomatenshus.se/

Se nästa sida för alternativ 2!

Fredriksdal.

Alternativ 2

10.00 Fredriksdal med tillhörande lunch
Fredriksdal är mycket mer än teater! Det är ett Skåne i miniatyr med historia och kultur både i sköna gröna
omgivningar och i stadskvarteret med charmiga korsvirkeshus från Helsingborgs gamla stadskärna. Här
kan era grupper njuta, lära nytt och minnas tider som varit. Ni är välkomna året runt! https://fredriksdal.se/
13.00 Hillesdal Inredning & Café
Hillesdal Inredning & Café ligger vackert beläget med utsikt över Glumslövs backar, Öresund, Ven och Danmark. Här finns en inspirerande inredningsbutik, med flera olika varumärken. Är man kaffesugen, så finns
ett trevligt café där man kan slå sig ner. http://www.hillesdal.se/
14.30 Wallåkra Stenkärlsfabrik med fika
En ljuvlig plats att besöka och som ligger väldigt vackert med naturreservat runt sig. Här möter ni ägarinnan
och eldsjälen Åsa Orrmell, som på ett väldigt engagerande sätt berättar om hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt. Njut av stillheten, handla i butiken och inta en riktigt god fika. https://wallakra.
com/
16.30 Tomatens Hus – Butik & Bageri
Här odlas och säljs tomater, gurkor, chili, paprikor och kryddor. Ta del av hur odlingen går till och handla
andra lokalproducerade godsaker som bl.a marmelader, chutneys och pesto. I butiken finns även en brödavdelning med eget bakat surdegsbröd. http://tomatenshus.se/
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