Norra Roslagens Trädgårdsförenings resa
till Sanda Cottage och Ulriksdals slottsträdgård
7 maj 2022
Vi börjar dagen i Öregrund, torget kl. 08.00 övriga tider se nedan.
Via Uppsala kommer vi till Upplands Väsby där ska vi besöka trädgården Sanda
Cottage. I ett villaområde ligger denna trädgård, den är ca 1000 m2 stor och
bestod mest av gräsmatta och några träd och bärbuskar när Veronica och flyttade
hit 2007.
Dom har skapat en fantastisk trädgård med många olika ”rum” det som finns
kvar av gräsmattan är de gångar som vindlar genom trädgården.
Vi börjar med kaffe/te och smörgås innan vi vandrar runt i denna fantastiska
skapelse. När det börjar det kurra i magen är dags att fortsätta resan, vårt nästa
mål är Värdshuset Lillstugan som ligger i Silverdal. I allt detta nybyggda så
ligger Lillstugan in bäddad i björkar och grönska som en lite oas. På tidigt 1900tal började verksamhet på platsen först som konditori, bageri och café, på 1970
talet blev det restaurang. Här äter vi en god lunch innan vi fortsätter till
Ulriksdals slottsträdgård.
Har ni inköpslistan mer er? Här finns det mesta för trädgården både ätligt och
det som bara är vackert och förgyller vår trädgård. Perenner, ettårs växter,
krukor statyer ja listan kan göras lång. Här tillbringar vi någon timme innan det
är dag att stiga på bussen och börja resan hemåt för att smälta alla intryck under
dagen och börja funderar på eller fullfölja projekt i den egna täppan.
Pris 720.Inkl
Resa i turistbuss med toalett (och stort bagage).
Entré.
Förmiddagskaffe med smörgås.
Lunch.

Avresa
08.00 Öregrund,torget
08.20 Östhammar,bst
08.40 Gimo,VC
08.55 Alunda, 288an

Sista anmälan och betalning 29 april, anmälan på telefon 0173 460 18 eller
mail till info@sundbergsbuss.se. Betalning till bg 5127-2417 Sundbergs
Busstrafik AB. Glöm ej att meddela allergier och att ej använda starka dofter.
Sundbergs Busstrafik AB
Desirée Boman

