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Trosa - en stadspromenad

Pittoreska Trosa är det perfekta
utflyktsmålet. Mycket att se på inom
gångavstånd bland vackra trähus eller
längs ån och många kaféer och
restauranger.

Sevärdheter:
Marsipangården
Butik och café med hemgjorda
chokladpraliner och marsipanfigurer, på
övervåningen kan man även se hur
tillverkningen går till. Under sommaren kan
man ta en fika i den lummiga trädgården
utanför. Adress: Ö.Långgatan 64, Trosa Tel:
0156 139 08

Trosa kvarn
Trosa Kvarn har rötter tillbaka till sent
1600-tal, då skärgårdsbönder och allehanda
hantverkare var dess kunder. Från och med
1960-talet har lokalen dock använts för
kulturella ändamål. Föreningar och
privatpersoner kan utnyttja lokalerna för fest,
utställningar, föreläsningar och andra
evenemang.

Garvaregården
Ligger i Trosas oförändrade 1700-tals kvarter.
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Ta en kopp kaffe i den idylliska trädgården,
eller inomhus om det regnar. Här finns det ett
museum som sommartid har utställningar av
traktens konstnärer. Sedan tittar man in i
Trosas minsta affär, Hantverksboden, där
lokalt hantverk av hög kvalitet bjuds ut.

Trosa stadshotell
Ett ombonat hotell i modern stil men i
historisk miljö som en gång i tiden var detta
mittpunkten för badorten. Idag finns här
förutom hotell en exklusiv restaurang ett
härligt spa. Under sommaren är det After
beach varje tisdag och fredag, då bjuds det
på mat och dryck till förmånliga priser, som
landar gott i magen efter en dag på stranden.

Bomans hotell
En oas för vardagströtta livsnjutare i
småstadsidyllen Trosa. Här är det långt till
storstadens stress och här kan man koppla av
och låta sinnena gå på upptäcksfärd. Som
nybliven singel kan ett helgbesök här skära
lite i hjärtat – Bomans och Stadshotellet är
båda kända för sina romantiska
weekendpaket som lockar turturduvor från
när och fjärran att spatsera runt i staden
hand i hand.

Trosa sjökrog
Både luncher och a la carté bjuder sjökrogen
på. Med sin stora uteservering är det en
svårslagen plats om man vill dinera och vina i
sommarsolen.
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Trosa hamn
Lekplats, volleybollplan, dansbana och ett
oslagbart promenadstråk. Köp en glass och
njut av vyerna. Går även bra om man har
egen båt, gästhamnen tar 140 båtar.
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