Tider & priser
April: 		
Maj: 		
Juni – augusti: 		
September:
Oktober – december:

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

Högsäsong: 18 april – 30 september 2019
Gruppbokningar entré
1 – 19 personer
120 kr/pers.
20 – 59 personer
108 kr/pers.
Från 60 personer 100 kr/pers.
Vi erbjuder förmånliga paket för grupper.
Se mer info i broschyren.
Gruppbokningar guidning
0-8 personer
1 950 kr
9-19 personer
3 300 kr
Från 20 personer 150 kr/pers
Entré tillkommer på ovanstående priser.
10 % rabatt på entren vid bokad guidning för 20-59 personer
15% rabatt för grupp från 60 personer och fler.
Alla grupper erbjuds årskort på plats.
Under stängda dagar september – december 2019 tar vi
halv entré för grupper, 60 kr/pers.

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

Vart år hämtar vi inspiration till ett
rådande tema, från en av våra
stilträdgårdar på Norrviken.
Med inspiration ur historien gör vi vår
tolkning av barockens ideal. Med konst,
musik, blomsterupplevelser, mat, dryck
och mycket mer som inspirerats av
barockens tidevarv.
Hela säsongen pryder Elsas Billgrens
installation ”Barock Pearls”
Victoriahusets glaspaviljonger.
I vår Renässansträdgård stoltserar Lisa
Abelssons vackra klänningar som
hämtat sin inspiration från adelns mode.
På utvalda platser i trädgården kan du
njuta av epokens stora kompositörer.

Varmt välkomna till
ett ”helt barockt” år!

Kontakta oss
Tel: +46 431 30 21 00
E-post: info@norrvikenbastad.se

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

Upptäck Norrviken 2019
med en guidad vandring

Grupperbjudande
Gäller förbokade grupper om minst 25 pers.
18/4-30/9 2019

Våra guidade vandringar

NORRVIKEN FÖR EN DAG – 450 kr/pers.
• Entré
• Lunch i Orangeriet restaurang
• Guidning i trädgården 1h 15 min
• Fika i Salamander café & bar

ABELINS HISTORIA – 395 kr/pers.
• Entré
• Guidning i trädgården 1h 15 min
• Lunch i Orangeriet restaurang

RUDOLFS VAL – 350 kr/pers.
• Entré
• Guidning i trädgården 1h 15 min
• Räkmacka och ramlösa i Salamander café & bar

SALAMANDERPAKETET – 295 kr/pers.
• Entré
• Guidning i trädgården 1h 15 min
• Fika i Salamander café & bar

BAROCKENS VANDRING – 365 kr/pers.
• Entré
• En guidning i barockens stil, 45 min
• Lunch i Orangeriet restaurang

SKRÄDDARSYDDA GUIDNINGAR
Vi skräddarsyr en guidning efter era
önskemål. Vill ni veta mer om våra växter,
den ståtliga köksträdgården eller kanske avnjuta en
chokladprovning, så finns det alla möjligheter hos
oss på Norrviken.
För mer information och offert vänligen kontakta oss.

EN VANDRING I BAROCKENS STIL
Under denna vandring får ni uppleva barockens Norrviken
– från stilträdgården med samma namn till framtidens
enorma visioner. Vi upplever epoken barocken i
trädgården och tar oss runt i stilträdgårdarna och pratar om
arbetet kring årets tematisering.

EN TRÄDGÅRDSHISTORISK GUIDNING
Norrvikens trädgårdar utanför Båstad bjuder på unika miljöer,
skönhet och harmoni men också ett stycke fantastisk
historia. Tillsammans med vår guide får ni uppleva
en trädgårdshistorisk guidning om hur Rudolf Abelin
förvandlande sin trädgårdsdröm till sin drömträdgård.

MAGNOLIAPAKETET – 265 kr/pers.
• Entré
• Lunch i Orangeriet restaurang

BJÄRES PÄRLOR – 475 kr/pers.
• Entré
• Lunch i Orangeriet restaurang
• Guidning i trädgården 1h 15 min
• Entré Birgit Nilsson Museum utställning med ljudguide

Lunchen ovan innehåller: en varmrätt, sallad, bröd, isvatten, kaffe och kaka.
Fika i Salamander café & bar: Kaffe och enklare kaka.
Priserna är baserade på att hela sällskapet äter samma meny.
Undantag för allergier eller vegetarianer. Vi reserverar oss för ev. ändringar.

BJÄRES PÄRLOR
Upplev det bästa av två världar på Bjäre.
Efter en trädgårdshistorisk guidning och lunch på Norrvikens
trädgårdar finner ni på kort avstånd Birgit Nilsson Museum
där ni får uppleva gården där Birgit lekte som barn och där
hon drömde om ett liv i sångens och operans värld!
Till Birgit Nilsson Museum ingår entré till utställning
med ljudguide.

Bokningsvillkor för grupper
- Menyval meddelas senast 14 dagar innan ankomst
- Avbokning av hela sällskapet är möjligt senast 14 dagar innan
ankomst
– Slutgiltigt antal meddelas senast 5 dagar innan ankomst
– Önskemål om specialkost/allergier meddelas senast 5 dagar
innan ankomst
Vid avbokning där antalet understiger 25 pers. debiteras minimum
antal (25 pers).
Dryck som ingår i lunchen på Orangeriet restaurang serveras vid
bordet. Övrig dryck beställs och betalas i kassa (ej bordsservering).
Lättöl/mineralvatten går bra att förbeställa till hela sällskapet
för 25 kr/pers. Bordsreservationen gäller 1 timme.
Vid mer än 30 min försening förbehåller vi oss rätten att ändra tid
för er bokning.

HÅLL UTKIK EFTER ERBJUDANDEN
Fråga oss gärna efter erbjudandent till kommande evenemang eller
välkommen in på vår hemsida www.norrvikenbastad.se för mer info.

