
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fordondesign, flärd och inspiration. Till sommaren är Sofiero Classic tillbaka Följ med och 
strosa runt i den vackra slottsparken bland såväl klassiska bilar från förr, lyxiga ekipage och 

riktiga fartvidunder som inte lämnar någon oberörd. Lunchen avnjuter vi i Orangeriet.
Racing med innovation 
Årets Sofiero Classic har ett gediget 
program med underhållning för hela 
familjen. Utöver unika fordon utlovar vi 
allt från tävlingar och uppvisningar till 
guidade turer, god mat och härlig 
musik. På lördagen inleder vi Sofiero 
Classic med fart och fläkt. Kom och se 
racerfordon från tidigt 1900-tal. Nytt för 
i år är att vi adderar elbilar bland 
fordonen under lördagen. 
 
Elegans och klenoder 
På söndagen står elegans och 
klenoder från förr på schemat med 
eleganta bilar som Rolls-Royce och 
Bentley. Framför slottet pågår 
Concours d’Elegance, en tävling för 
utvalda ekipage med extra hög klass. 
Här kan du lyssna på jazz samtidigt 
som du smuttar på ett glas champagne 
och betraktar bilarna. Promenerar du 
vidare i parken kan du utforska alla  

unika och klassiska fordon, prata 
med utställare och kanske kika 
under huven. Under hela helgen är 
även Helsingborgs brandkårs-
museum på plats med uppvisning. 
 
Program 
Efter upphämtning på våra 
hållplatser åker vi direkt mot Sofiero 
Slott i Helsingborg. Vi inleder 
besöket med att avnjuta en god 
lunch och en kopp kaffe i Orangeriet, 
med magnifik utsikt över Öresund. 
Mätta och belåtna blir det tid att 
strosa runt på egen hand bland alla 
klenoder i den vackra slottsparken. 
Klockan 17:00 samlas vi åter i 
bussen för att påbörja vår hemfärd. 
Berikade med både nya och 
nostalgiska upplevelser, tar vi farväl 
på hemorten. 
 
*Med reservation för tryckfel & ändringar! 

 
 

Pris: 695:- /person

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Entrébiljett, Sofiero Classic
• Lunch inkl. sallad, bröd, isvatten &
kaffe i Orangeriet, Sofiero

Påstigningsplatser 10 juni:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, 

Hässleholm, Tyringe. 

Påstigningsplatser 11 juni:
Malmö, Lund, Löddeköpinge, 

Landskrona.

 

Avresedatum 2023 
10 juni 
11 juni 
 


	Klenoder i slottsmiljö -Sofiero Classic, 1 dag

