
Ta med dig den här kartan när du ger dig 
ut på de sörmländska vägarna i sommar. 
Vilket blir ditt favoritslott?

Hur många slott  
bockar du av i sommar?

Sörmland är Sveriges 
slottsdestination!
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Sörmland är Sveriges slottsdestination, 
en plats med 400 slott, gods och gårdar. 
Här finns tusentals saker att göra.

Alla vackra slott, gods och gårdar bär på 
spännande historier. Många av slotten är 
idag exklusiva boenden medan andra är 
fyllda av lek och aktiviteter.

Ta reda på vilket slott som passar dig bäst 
genom lekfulla frågor på visitsörmland.se 
och åk på en egen slottssafari i sommar!

400 slott, gods och 
gårdar. 1000-tals 
saker att göra. 

Scanna QR-koden 
för att upptäcka 
sommarens slotts-
safari. Låt äventyret 
börja!

Ericsbergs slott

Gripsholms slott

Hedenlunda slott

Julita gård

Mälsåkers slott

Nyköpingshus

Nynäs slott

Sparreholms slott

Stora Sundby slott

Stjärnholms slott

Sundbyholms slott

Säfstaholms slott

Södertuna slott

Tullgarns slott

Öster Malma slott

Använd hashtaggen #Slottssafari i 
sommar och dela en bild på din slotts-
upplevelse i Sörmland på Instagram. 
För att vara med och tävla om en 
slottsweekend för två personer behöver 
du ha en öppen profil. Lycka till!

Tävla om en 
slottsweekend! 

Tävligen avslutas den 31 augusti och 
vinnaren utses av en jury bestående av 
medarbetare på Stua. Juryns val går inte 
att överklaga. Vinnaren publiceras på
visitsörmland.se under september.

Ta med dig formuläret och markera  
vilket slott du har varit på och sätt ett 
betyg från 1–5 genom att fylla i kronorna! 
Gillar ni samma eller olika slott? 
En somrig lek som gör ert slottssafari 
ännu mer spännande! Är ni flera som 
vill spela slottsbingo? Skriv ut fler bingo- 
talonger på visitsörmland.se eller  
hämta på närmaste turistbyrå.

Slottsbingo!
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re Viktig information: På grund av Covid-19 kan slotten ha begränsade öppettider. Besök respektive slotts hemsida för öppettider och aktuell information.


