U P P TÄCK TJ O LÖ H O LM S FI N A S T E

PICKNICK-PLATSER
1 KÖKS TRÄD GÅ R DE N
Slå dig ner bland blommande fruktträd eller på stenterrasserna strax ovanför. Här finns bänkar
och gräsytor med möjlighet att hitta en egen plats men ändå centralt med nära till parkering och
toaletter.
2 FL AGGB ERG E T
Vill du kämpa lite extra är utsikten från Flaggberget väl mödan värd. Den högsta punkten ovanför
slottet har fått sitt namn av att det har funnits en flagga på toppen under hundratals år.
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3 E NGEL SKA PA RK E N
Där den strikta slottsträdgården sakta övergår i vild natur finns picknickbord. Under våren
blommar mängder av bluebells här, så nära England man kan komma. Följer du stigen bakom
bänkarna kommer du till en utsiktsplats.
4 S T RAN DEN
Vid badstranden finns flera picknickbord med grill i mitten. Bredvid grillplatserna finns ett
lekskepp och den som vill bada kan göra det från en barnvänlig strand eller från bryggan en bit
bort. Här finns även stora gräsmattor att slå sig ner på.
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5 LEKS TUGAN
Blåsiga dagar rekommenderas denna plats, vid smågrevarna Bondes gamla lekstuga är det
nästan alltid lugnt. Här finns gräsmattor att breda ut sina picknickfiltar på, med utsikt över
Näckrosdammen.
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6 K LIPPO RN A OVA NFÖ R H A M NE N
Följ promenaden från badbryggorna mot båthamnen, så hittar du många olika klippor att slå
dig ner på och njuta av en vidunderlig utsikt över havet tillsammans med din picknick.
Picknickbord finns

7 ÄNGEN I BYN
Dröm dig hundra år tillbaka på ängen i byn, omgiven av de röda stugor som byggdes åt godsets
arbetare. I humlelunden kan du bre ut picknickfilten och lyssna på bisurret från ängen.

Bänk att sitta på finns
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Sitt gärna på en filt!
Tillgängligt med
barnvagn

