
Trädgårdspärlor i Halland 
Tisdagen den 18 juni  

 

Vi styr mot Halland för en dag med härliga trädgårdsbesök. Det blir tre trädgårdar och en plantskola som vi ska få 

uppleva under den här dagen. Varje trädgård har sin stil och charm, ingen är den andra lik, förutom att det är passione-

rade trädgårdsodlare som möter oss vid grinden då vi kommer fram. Trädgårdsglädjen går inte att ta miste på och den 

är smittsam. Risken är stor att den inspiration du får under dagen ska förverkligas i din egna trädgården när du kommit 

hem. 

 

På Restaurang Storstugan, Tjolöholm får vi förmiddagskaffe fralla med ost/skinka.  

 

Vi besöker den lilla trädgården där inga regler finns. Här ser vi inga raka rabattkanter och trädgården har skapats i en 

sluttning bakom huset alltefter som den fått växta fram. Trädgården ligger i en kulturhistorisk miljö och vi får höra 

historien om hur det vad att leva här i början på 1900-talet. 

 

Vår lunch inkl dryck, kaffe och kaka serveras på Ästad Gård  

 

Vad vore en trädgårdsresa utan shopping? Ja, svaret är individuellt men nu ges tillfälle för den som vill köpa med sig 

en växt hem till den egna täppan. Vi stannar till vid Höråsens Plantskola som har ett stort utbud, allt från liten plantan 

till stora träd. Låt dig inspireras i plantskolan, växthuset och i den fina visningsträdgården som finns här, 

www.horasensplantskola.nu 

 

Dagens andra trädgård bjuder oss på en upplevelse likt de italienska trädgårdarna. Här bor två trädgårdsmästare som 

skapat en terrasserad trädgård med olika trädgårdsrum. Varje terrass har sitt eget tema såsom buxbomterrassen, frukt- 

och bärterrassen, kryddterrassen, blomstergården, köksträdgården, rosenterrassen, ett trädgårdskök, pergola och den 

gamla äppleträdgården . Längst ner i trädgården ligger ett växthus med  plats för trädgårdsvila. Här sprids doften av 

rosmarin och lavendel, tankarna går till en solvarm plats i Toscana.  

 

Sista trädgården för dagen ligger runt en gammal kringbyggd gård med stora stenhällar som inger en sagolik miljö, 

I den äldsta delen av ladugården från 1600-talet finns en butik med växter och rustik trädgårdsinredning. I trädgården 

hittar vi ett växthus, en ankdamm, ovanliga träd och buskar i en lummig och skön miljö. I den här oasen slår vi oss ner 

för en god fika med fralla och kaka innan färden går hemåt. 

Varmt välkomna! 

Pris; 795:-  

Avresa från Flatön kl 07.00, åter till Flatön kl 22.15. På bussen får du en flaska mineralvatten.  

Ta gärna med ett mellanmål till eftermiddagen. Anmälan senast den 4 juni till Lena Kjellman 0304 - 554 84 

 


