
 
  08-550 192 15 
  www.bjorcks.se 

 

 
ROSDAGAR PÅ WIJ TRÄDGÅRDAR 

Få växter är så älskade och omhuldade som rosen! Några dagar varje år när rosorna blommar som mest, läggs 
allt fokus på dessa underbara blommor när det är dags för rosdagar på Wij Trädgårdar. Vi äter lunch i 

Trädgårdens Hus och får en guidad visning i Rosträdgården, där vi möter Lars Krantz – trädgårdsmästare, 
författare och en legend i trädgårdsvärlden som varit med och byggt upp Wij Trädgårdar från starten! 

På Wij trädgårdar har man inte bara fått rosorna att trivas – de toktrivs – och under dagen finns 
trädgårdsmästare och Svenska Rosensällskapet på plats för att svara på frågor och dela med sig av tips och 

goda råd. Vår dag blir en källa till inspiration fylld av njutning för alla sinnen! 

 
   15 juli 2017  675:- 
 
Start Nykvarn C, busshpl, kl 07.20, Järna, järnvägsstationen, kl 07.40, Södertälje Torg kl 08.00.  
På snabba vägar kör vi norrut via Gävle mot Ockelbo, som inte bara är känt för att vara orten där prins Daniel Westling 
är uppväxt utan också för Wij Trädgårdar som är ett mycket populärt besöksmål som strävar efter att hela tiden förnya 
sig för att besökarna skall återkomma år efter år. Här finns idag ett antal visningsträdgårdar och Wij har också blivit 
utnämnt till Sveriges vackraste park. Vid ankomsten till Ockelbo och Wij Trädgårdar väntar serverad lunch i 
Trädgårdens Hus kl 11.30 och eftersom det är högt tryck i restaurangen denna dag behöver vi vara färdigätna kl 12.15. 
Efter lunch beger vi oss till Rosenträdgården där vi ansluter till Lars Krantz guidning. Lars Krantz, som under många år 
ansvarade för Rosendals trädgård på Djurgården, har sina rötter i Ockelbo och har varit med och byggt upp Wij 
Trädgårdar från starten år 2000. Våren 2003 byggdes rosträdgården med pergola och gångar som idag består av över 
200 olika sorters rosor i kombination med bla kinesisk buskpion, olika arter av digitalis och en mängd olika sorters 
klematis. Vi får höra Lars berätta mer ingående om de olika rosorna och efter guidningen får vi tid att på egen hand 
inspireras av rosornas underbara dofter, färger, och former - en njutning för alla sinnen! Mångfalden i blomningstid är en 
sann upplevelse och den som vill kan också få många uppslag för den egna trädgården och möjlighet att ställa frågor då 
trädgårdsmästare och Svenska Rosensällskapet finns på plats under dagen för att dela med sig av tips och goda råd. 
Passa också på att besöka Wij Trädgårdshandel där man inte bara har laddat upp med rosor, utan här finns också ett 
urval av perenner, växtstöd, krukor och korgar. Med andra ord allt som kan behövas för att pryda din balkong eller 
trädgård! Omkring kl 15.30 lämnar vi Ockelbo och påbörjar hemresan igen. Åter i Södertälje ca kl 18.30. 
 

 

I priset ingår, - Bussresa 
- Entré till Wij Trädgårdar och  ca 30 minuters guidad visning av 
Lars Krantz i Rosenträdgården  

  - Lunch i Trädgårdens Hus 
I lunchen ingår; varmrätt, bröd, sallad, smaksatt vatten och kaffe 

   


