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Information
Län: Skåne
Kommun: Helsingborg
Kategorier: Historiska sevärdheter
Position: 56.0846,12.6607

Kontaktuppgifter
Tel: 042-10 25 00
E-post: sofiero@helsingborg.se
Hemsida: www.sofiero.se

Beskrivning
Välkommen till en ny säsong på Sofiero slott och slottsträdgård! I
maj och juni blommar kung Gustav VI Adolfs
rhododendronsamling som vackrast och under hela sommaren
bjuder kronprinsessan Margaretas blomsterrabatter på ett stycke
levande trädgårdshistoria.

Säsongen 2009 har vi glädjen att hylla Karin Larsson, hustru till
den berömde konstnären Carl Larsson. Med utställningen Åt
Solsidan på Sofiero, inspirerar hon med boningsrum, blommor,
tavlor och mat.

Maja väcker nyfikenhet hos de minsta med sitt hus och sin
trädgård, med alfabetet och odlarglädjen.

Upptäck och leta dig fram på slingrande stigar i djupa raviner, njut
av utsikten över sundet och slå dig ner med picknickkorgen under
ditt favoritträd!

Priser
Vuxen 80 kronor
Pensionär 70 kronor
Barn och ungdom upp till 18 år i vuxet sällskap har fri entré

Vid arrangemang med förhöjd entré:
Vuxen 120 kronor
Pensionär 120 kronor
Barn & ungdom i vuxet sällskap: 
0-11 år fri entré 
12-18 år 30 kronor
Grupp, 10 personer eller fler: 110 kronor (10 kr rabatt)

Öppettider
Öppet dagligen 10/4-27/9 2009
Parken: 10-18
Slott och utställningar: 11-18
Vid konserter stänger parken kl 15 och entrén kl 14.
OBS! Stängt 27/8 och 11/9

Öppettidet från 28/9 till april 2010:
Endast tillgång till parken: 10-16

Vägbeskrivning
Från norr, öster och söder:
Kör av motorvägen vid Helsingborg N och fortsätt i riktning  mot
centrum. Sväng höger mot Höganäs i rondell, väg 111. Efter
ungefär 3 km svänger du vänster mot Laröd, följ därefter vägen
fram till Sofiero.



Busslinjer: 
Till Sofiero från Helsingborg går buss 219 två gånger i timmen.
Avgår från Knutpunkten i centrala Helsingborg.

Båtlinjer:
Sundsbussarna
Kombinationsbiljett. Ingår överfart från Helsingör med båt, buss till
Sofiero samt entré. 

Scandlines
Kombinationsbiljett. Ingår överfart från Helsingör med båt, buss till
Sofiero samt entré. Kombinationsbiljett för bil med 5 personer.
Ingår överfart från Helsingör samt entré till Sofiero.

Från Knutpunkten i Helsingborg
Kör norrut. Vid konserthuset och stadsteatern håll vänster och
fortsätt norrut utmed havslinjen. Sofiero ligger på vänster hand
strax utanför stan.
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