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Fra København køres ad Helsingør-
motorvejen til denne stopper. Fort-
sæt ligeud ca. 500 m, og drej til 
venstre ad 2. grusvej ved et lille 
hvidt hus med stråtag. Gården lig-
ger 200 m oppe ad vejen. Der er 
parkeringsplads til busser og biler. 
Buslinie 353 fra Helsingør Station 
kører lige til stedet. Gå afstand fra 
Snekkersten station ca. 2 km. 
Ring eller e-mail os for flere oplys-
ninger vedr. offentlig transport.  
E-mail: post@grangaarden.dk  

Arrangements 
koordinator: 
Per H. Slot 
 
Mobil 24622745 

Sådan finder du os 

 

 

Vi har plads til ca. 600 personer.  

Der er borde og bænke i vore smukke  

pavilloner og i laderne. 

Vi arrangerer gerne bustransport. 

Grangården har 
åben hele året 
efter aftale.
Bestil i god tid. 

april  2003 

Anderledes festomgivelser eller arrangementer? Ring til os! 

Besøg Grangården ved Helsin-
gør.  Stort naturskønt område 
med masser af muligheder for 
aktiviteter. Kun fantasien sæt-
ter grænser. Vi har ponyer, gri-
se, får, geder kaniner, høns og 
vi kører traktorture i hele plan-
tagen. 

Vores gård er et 37 tdr. 
land stort plantageområde 
med skov, søer og dyr. I tre 
generationer har vi drevet 
gården, der tidligere var 
traditionelt landbrug, men  
som nu  har en stor produk-
tion af juletræer og pynte-
grønt med en gros salg og 
hyggeligt julemarked. 

Skov og Plantage  

Besøg en bondegård 

GRANGÅRDEN 

 · En oplevelse på landet · 

Firmaarrangementer 

april  2003 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Overnatning i lade 

Primitiv madlavning 

ponyer 

julearrangement 

grill 

Eksterne eksperter 

geder 

høns 

kaniner 
fest 

Oplev 
     Grangården! 

teambuilding 

Sammensæt selv dit arrangement 

Arrangementet skræddersy-
es til de enkeltes behov og 
ønsker. 

Her er f. eks mulighed for 
teambuilding, evt. med eks-
pertbistand udefra. Temaer 
efter ønske, f.eks jagt, fi-
skeri, husflid eller naturople-
velser. 

Besøg kan let kombineres med kul-
turelle indslag som besøg på Kron-
borg, f.eks. ” det Kronborg man 
normalt ikke ser”, Marienlyst Slot, 
Gurre Slotsruin.  

Eller måske en fisketur på Øre-
sund med en fiskerbåd fra Helsin-
gør eller Snekkersten. 

Besøg af firmaer, foreninger og organisationer 

Bespisning kan arrangeres. 
 
Grill, medbragt mad, helstegt gris 
eller andet. Helt efter ønske. 
Der er mulighed for overnatning i 
en af laderne eller i telte/
pavilloner. 
 


