
Praktisk information och tillgänglighet 2021  
Rosersbergs slott . Strömsholms slott . Tullgarns slott 

De kungliga slotten har vidtagit flera åtgärder för att besöket ska upplevas tryggt 
och leva upp till rådande restriktioner. Markeringar och skyltar kommer att påminna 
besökare om att hålla avstånd. Det finns handsprit vid entréerna och personal som 
informerar för att göra besöket tryggt. För att skydda sig själv och andra ombeds alla 
besökare att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Besök och guidade visningar
Besök sker endast i samband med guidad visning. 

Biljettförsäljning  
Vi rekommenderar att biljetten köps online innan besöket, då antalet platser är begränsat. 
Till vår biljettbokning online.

Eventuellt kvarvarande biljetter säljs på plats.
• Rosersbergs slott: Biljettförsäljning sker i slottets entrékassa, ingång till vänster om mittporten.
• Strömsholms slott: Biljettförsäljning sker i besökscenter.
• Tullgarns slott: Biljettförsäljning sker i besökscenter.

Barn under 7 år har fri entré. Observera: Fribiljetter kan ej bokas online, men kan reserveras per 
mejl eller per telefon. Administrationen är tillgänglig helgfria vardagar under kontorstid. Vänligen 
se kontaktuppgifter längst ned i dokumentet.

Betalning och valutor
Kontokort och kontanter accepteras. Vi tar endast emot svenska kronor (SEK).

Parkering
• Rosersbergs slott: Besöksparkering finns ca 200 m från slottet. Ingen avgift. 
• Strömsholms slott: Besöksparkering finns på anvisade ytor vid slottet. Ingen avgift.
• Tullgarns slott: Besöksparkering finns på anvisade ytor vid slottet. Ingen avgift.

WC 
• Rosersbergs slott: Toaletter finns i Teaterflygeln samt på besöksparkeringen. 
• Strömsholms slott: Toaletter finns i slottet och vid besökscenter. 
• Tullgarns slott: Toaletter finns vid besöksparkeringen.

Väskor
Med anledning av känslig miljö kan inte större väskor/större ryggsäckar eller resväskor tas med in i 
slotten. Paraplyer måste placeras i paraplyställ.  

Mindre väskor och ryggsäckar kan tas med in förutsatt att de hålls på framsidan av kroppen och är 
under full uppsikt. Detta gäller även barnselar. Observera! Det finns inga förvaringsskåp eller annan 
bagageinlämning på våra besöksmål.

https://event.webbiljett.se/kungligaslotten/


Barnvagnar
Med anledning av känslig miljö kan inte barnvagnar tas med in på besöksmålen.  

• Rosersbergs slott: Vagnar kan ställas i anslutning till slottets entré. Ytan är utan tak, obevakad 
och utan låsmöjligheter. 

• Strömsholms slott: Vagnar kan ställas utanför slottet nedanför entrétrappan. Ytan är utan tak, 
obevakad och utan låsmöjligheter. 

• Tullgarns slott: Vagnar kan ställas utanför slottets entré. Ytan är utan tak, obevakad och utan 
låsmöjligheter. 

Förtäring 
Förtäring är ej tillåten inne på slotten, ej heller rökning. Vänligen rök ej vid entréerna.

Kafé och servering
• Rosersbergs slott: Kafé drivs av slottshotellet. Läs mer om Kafé på Rosersbergs slottshotell här.
• Strömsholms slott: Läs mer om Strömsholms slottskafé här.
• Tullgarns slott: Läs mer om Tullgarns slottskafé och Tullgarns värdshus här.

Tillgänglighet
Merparten av slottens salar nås enbart via trappor. Hiss eller ramp finns ej. 

Ledsagare
Fri entré gäller för ledsagare/assistent till besökare med funktionsnedsättning. 
Observera! Fribiljetter kan ej bokas online, men är möjliga att reservera per mejl eller per telefon. 
Administrationen är tillgänglig helgfria vardagar under kontorstid. Vänligen se kontaktuppgifter 
längst ned i dokumentet.

Hundar och husdjur, assistanshund
Husdjur får ej vistas inne på slotten, med undantag för assistanshundar och ledarhundar.

Fotografering och filmning
Det är tillåtet att fotografera och filma för privat bruk, dock utan blixt/lampor, stativ, selfiepinne 
eller annan utrustning såsom 360-kamera eller drönare, och så länge det inte stör övriga besökare, 
visningar eller annan verksamhet. Tillståndet gäller inte kommersiell eller annan arrangerad foto-
grafering eller filmning. För förfrågningar om pressbesök och fototillstånd avseende de kungliga 
besöksmålen, läs mer här.

Mobiltelefoner
Av hänsyn till andra besökare och personal, ska ringsignalen på mobiltelefoner vara avstängd.

Kontakta oss, Övriga frågor
Skriv till oss via formulären på hemsidan eller ring 08-402 61 00.
Rosersbergs slott Kontakta oss
Strömsholms slott Kontakta oss
Tullgarns slott Kontakta oss

Här hittar du Kungliga slottens frågor och svar FAQ

https://www.rosersbergsslott.se/restaurang/slottscafe/
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/stromsholms-slott/slottskafe.html
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/tullgarns-slott/kafe.html
https://www.kungligaslotten.se/press--och-bildarkiv/fotografera-och-filma.html
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/rosersbergs-slott/infor-besoket/kontakta-oss.html
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/stromsholms-slott/infor-besoket/kontakta-oss-lankar.html
https://www.kungligaslotten.se/vara-besoksmal/tullgarns-slott/infor-besoket/kontakta-oss-lankar.html
https://faq.kungligaslotten.se/?_ga=2.16199606.1488111722.1593173608-91706364.1588670222

