
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.

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

Runtom slotten finns det dessutom massor 
av roliga, spännande, avslappande och 
mysiga äventyr att uppleva! 

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

Scanna QR-koden 
för att upptäcka 
alla slott och roliga 
aktiviteter i Sörmland. 
Låt äventyret börja!

Engsholms 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

Taxinge Slott

Tullgarns slott

Öster Malma slott

Håll utkik på Visit Sörmlands sociala 
kanaler i sommar. Här kommer det 
publiceras flera roliga tävlingar! Du 
hittar dessutom massvis av roliga 
Sörmlandstips oavsett vad du är ute 
efter. Här finns något för alla! 

Tävla på Instagram 
& Facebook!

Ta med dig slottssafarikartan, 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? 

Tipsa dina vänner och bekanta att de 
kan skriva ut slottssafarikartan på 
visitsörmland.se eller hämta på närmsta 
turistbyrå.

Vilket blir ditt 
favoritslott?!
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 Viktig information: Besök alltid respektive slotts hemsida för öppettider och aktuell information.


