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Helsingborg 
 
2 dagar  
Helsingborg sundets pärla! Äntligen är sommaren här – tiden 
på året när hela Helsingborg blommar upp och stadsparken 
fylls av soldyrkande helsingborgare. City blir helt enkelt vårt 
vardagsrum. 
 
 

Dag 1. Hemorten – Helsingborg 
Vi lämnar vår hemort på morgonen och stannar för en 
fikapaus i Småland innan vi anländer Helsingborg. Incheckning 
på Clarion Grand Hotel, ett av Helsingborgs mest klassiska 
hotell med unik historia och atmosfär. Nu har vi egen tid att 
flanera längs Sveriges äldsta gågata, botanisera bland 
butikerna och ta en paus med en fika på någon av de mysiga 
caféerna i centrum, eller varför inte ”tura” över till pittoreska 
Helsingör. Och promenera genom de gamla asfalterade 
gränderna med vackra och historiska omgivningar utgör 
ramen för många originella specialbutiker. Smaka på läckra 
ostar och delikatesser, hitta rätt inredning för hemmet…… 
Vår buss kör de som önskar både dit och hem enligt 
överenskommen tid. Gemensam middag på hotellet. 
 
Dag 2. Helsingborg – Sofiero – Hemorten 
Efter en välsmakande frukost lämnar vi hotellet och gör ett 
besök på Sofiero, som Oscar II skänkte i bröllopsgåva till 
kronprinsparet Gustav Adolf och Margareta. Båda var mycket 
trädgårdsintresserade och anlade trädgården som anses vara 
en av Europas vackraste. På vägen hem blir det lämpliga stopp 
för raster. 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 

 
Avresa: 7/6 2023 

  

Pris: 2 355:- pp 

Enkelrumstillägg: 690:- pp 
 
Avgångstider 
06:10 Nyköping Brukslagarvägen 
07:00 Norrköping Resecentrum C3-C6 
07:20 Skärblacka Eskilsvägen 23 
08:00 Linköping Fjärrbussterminal 
08:25 Mjölby McDonald´s 
 
I resans pris ingår: 
- Bussresa 
- Buss över till Helsingör t/r 
- 1 natt på hotell med halvpension 
- Entré till Sofiero 
 
 
Hotell 
Clarion Grand Hotell Helsingborg **** 
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige
/helsingborg/clarion-grand-hotel-
helsingborg 
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