Öppettider
April:
Maj: 		
Juni – augusti: 		
September:
Oktober – december:

T EM AT IS E R I NG 2 0 1 8

lördag & söndag 10-17
onsdag – söndag 10-17
dagligen
10-17
onsdag – söndag 10-17
lördag & söndag 10-17

Högsäsong: 1/6 – 30/9 2018 – entré
Dagsentré/årskort 2018: 120 kr/ vuxen
Familjeentré: gå 5 betala för 4 – 480 kr. Fri entré 0-15 år

Romantikens år

SÄSONGEN 2018

Ordinarie pris och årskort gäller ej under speciella evenemang.

Välkommen att upptäcka Norrvikens

Årskort
Under 2018 erbjuder vi ett årskort när du köper en dagsentré
mot att du lämnar dina kontaktuppgifter. Kortet är personligt.

vackra stilträdgårdar. 2018 är ett
hyllningsår till vår romantiska
stilträdgård. Ett år då vi lyfter den

Information & bokning

romantiska eran, med allt vad den stod för.
Kärleken till en plats och till naturen, närhet
till känslor och skapandets kraft. Det blir

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om vad
Norrviken kan erbjuda er med våra vackra trädgårdar.
Vi skräddarsyr besöket efter era behov och önskemål.

bland annat inslag av romantiska
Kontakta oss
Tel: +46(0)431-30 21 00
E-post: info@norrvikenbastad.se

dekorationer, installationer, dans, musik
och utställningar.
Orangeriet restaurang bjuder in till en värld
av smaker med tydliga inslag av Bjärehalvön.
I år med lite extra krydda av romantik.

Orangeriet restaurang
Tel: +46(0)431-30 21 10
E-post: info@orangerietbastad.se
Lunchen serveras 11.30-14.30
Norrviken är en populär plats för bröllop och andra högtider
och på grund av detta stänger vi tidigare vissa dagar.
Besök vår hemsida för mer information www.norrvikenbastad.se

Lunch, företagsevent,
bröllopsfest- allt kan avnjutas här.

#romantikpånorrviken

Möten • Evenemang • Restaurang • Trädgård
Kattviksvägen 233 • Båstad • 0431-30 21 00
www.norrvikenbastad.se
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PÅFÅGELHUSET

11

10

SVÄVANDE
BLOMSTERMANDALA

12

NORRVIKENS VILDA
VÄXTSKAFFERI

13

CONNECTION – BOTANISK
INSTALLATION

14

14
13

10

9

5
8

11
12

2

RUDOLF ABELINS
GRAV
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VILLA ABELIN
Orangeriet restaurang
Salamander café & bar
Sommarens utställningar
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ROMANTISKA
TRÄDGÅRDEN

2

BAROCKTRÄDGÅRDEN

3

JAPANSKA TRÄDGÅRDEN

4

VATTENTRÄDGÅRDEN

5

ÖSTERLÄNDSKA
TERRASSEN

6

RENÄSSANSTRÄDGÅRDEN/
NORDTYSKA PLANTERINGEN
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UP P TÄ CK NO R R V I K E N

Våra vackra
trädgårdar

7

VÅRA DJUR

Liv & rörelse
i trädgården

Parkens vackra stilträdgårdar tar dig till flera av jordens hörn.

Det är inte bara växterna som ger trädgården tjusning.

Här kan du promenera genom Renässansträdgården och

Här finns också den fridlysta, större vattensalamandern,

Nordtyska planteringen, Barockträdgården, Japanska

påfåglar och koifiskar. Visste du att koi är en intelligent

trädgården, Österländska terrassen, Vattenträdgården och

fisk som kan känna igen människor och tränas på samma

Romantiska trädgården. Följer du våra promenadstigar

sätt som delfiner? Bortom Romantiska trädgården står

upptäcker du fler sköna platser och vackra vyer. Nytt för i år

Norrvikens egna bikupor.

är Norrvikens vilda växtskafferi, en promenadstig som lär dig
NÅ GO T FÖ R A LLA

mer om ätbara växter. Du kan provsmaka på vägen.

En plats där
generationer möts

Bina arbetar flitigt med att
pollinera växter och
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tillverka honung.
Norrviken honung
produceras
med ekologiska
metoder.
Du kan köpa den i

Ta med släkt och vänner till Norrviken och upptäck

Norrvikens butik.

trädgården tillsammans. Här kan alla generationer njuta av
blomsterprakt, promenadstigar och utsikt. Fira årets högtider
med god mat i Orangeriet restaurang eller samlas för fika och
lunch en helt vanlig dag.
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FÖ R A LLA M E D BA R NA SI NNE

Lustfyllt & lekfullt
RESTAURAN G & CAFÉ

Hela trädgården är som en sagovärld för barn med trolska träd

Smaker från
Bjärehalvön

och spännande gångar bland rhododendronbuskarna.
Naturlekplatsen lockar till fantasifulla äventyr, hopp och klättring.
Promenadstigen Norrvikens vilda växtskafferi passar alla
nyfikna, vuxna som barn. Här lär ni er mer om ätbara växter
och kan provsmaka på vägen. Norrvikendagen, Jul på Norrviken
och Medeltidsdagen är populära event.

Orangeriet restaurang är en upplevelse för alla sinnen.
Här serveras omsorgsfullt tillagade rätter på råvaror från
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regionen. På menyn finns också anpassade rätter för små
magar. Restaurangen drivs av Ulrica och Tobias Millqvist.

EV EN T OCH U P P L E V E L S E R

Konst, musik
& hantverk
Norrviken är en unik mötesplats. Under året arrangeras

De har båda en gedigen erfarenhet från några av Sveriges
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bästa restauranger. Njut av en god kaffe, känn doften av
nybakat eller bara stilla din hunger med en god lunch.
Fika och drycker kan du köpa i Salamander café & bar
som ligger i Villa Abelin.
1
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konserter, mässor, marknader och många andra tillställningar.
Medeltidsdagen lockar alla åldrar och Hantverksmässan
är en av Skandinaviens största i sitt slag. Bröllopsfotografen
Anna Lauridsen och den världsberömda fotografen Terry
O´Neill, som tagit bilder på några av tidernas största stjärnor,
ställer ut sina verk på Norrviken i år.
Även trädgårdsintresserade mönsterdesignern Hanna
Wendelbo har utställning och arrangerar workshops.
Bland musikupplevelserna kan nämnas Laila Adèle, en av
Sveriges mäktigaste soulröster.

VÅ R H I STO R I A

Visionär av sin tid
Norrvikens trädgårdar är en förverkligad dröm. Grundaren
Rudolf Abelin kom till Båstad 1905 sökande efter en plats där
han kunde skapa ett ”levande trädgårdsmuseum”. Han ville
skapa en trädgård som väckte beundran, men också utveckla
nya odlingsmetoder. Detta gav honom bland annat en guldmedalj på Världsutställningen i Paris. Följ gärna med på vår
Kulturhistoriska guidning för en bättre inblick i Abelins
passionerade livsverk.

Även gruppluncher, minneshögtider som dop, bemärkelsedagar och bröllop arrangeras av Orangeriet restaurang.

