Praktisk information och tillgänglighet 2021
Kungliga slottet . Drottningholms slott . Kina slott . Gripsholms 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, grupper och guidade visningar
Samtliga besökare måste röra sig enskilt inne på slotten för att kunna hålla avstånd till varandra.
Våra guidade visningar är inställda och vi tar inte emot bokade grupper tills vidare.
Information till reseföretag och guider Kungliga slottet
Information till reseföretag och guider Drottningholms slott och Kina slott
Information till reseföretag och guider Gripsholms slott
Biljettförsäljning
Vi rekommenderar att biljetten köps online innan besöket, då antalet platser är begränsat.
Till vår biljettbokning online.
Eventuellt kvarvarande biljetter säljs på plats.
• Kungliga slottet: Biljettförsäljning sker i slottskassan. Biljett kan också köpas i våra automater i
Biljett & Information vid Yttre borggården.
• Drottningholms slott och Kina slott: Biljettförsäljning sker i slottens entrékassor.
• Gripsholms slott: Biljettförsäljning sker i slottskassan.
Barn under 7 år har fri entré, fribiljett löses på plats. Det finns alltid enskilda platser tillgängliga för
barn under 7 år, förutsatt att målsman har biljett.
Betalning och valutor
Kontokort och kontanter accepteras. Vi tar endast emot svenska kronor (SEK).
Observera! Vid Kungliga slottet accepteras kontanter (SEK) endast i Slottsboden, där det även går
att köpa entrébiljetter. Kontokort accepteras i samtliga kassor vid Kungliga slottet.
Parkering
• Kungliga slottet: Biljettförsäljning sker i slottskassan. Biljett kan också köpas i våra automater i
Biljett & Information vid Yttre borggården.
•

Drottningholms slott: Besöksparkering finns i anslutning till Drottningholms slottsteater och
Drottningholms slott. Även parkering för bussar och rörelsehindrade. Vid Karusellplan cirka 300
meter från slottet finns ytterligare parkering på grusplan. Avgiftsbelagd. Parkering för rörelsehindrade och turistbussar är fri.

•

Kina slott: Besöksparkering finns cirka 100 meter från slottet. Avgiftsbelagd. Parkering för rörelsehindrade och turistbussar är fri.

•

Gripsholms slott: Parkeringsplatser finns vid infarten till slottet för bilar och bussar. Ingen avgift.

WC
• Kungliga slottet: Toaletter finns vid Biljetter & Information på Yttre Borggården, öppna under
slottets öppettid. På Kungliga slottet ingår WC-biljetten i entrébiljetten, för övriga gäller
avgift 10 SEK.
•

Drottningholms slott: Toaletter finns i Högvaktsflygeln vid Drottningholms slott. Dessa är öppna
kl. 07.00-21.00 året runt. Ingen avgift.

•

Kina slott: Toaletter finns nedanför Kina slott och slottskafé. Dessa är öppna kl. 06.00-21.00
under den period slottet och/eller kaféet är öppet. Under lågsäsong hålls enbart den handikappanpassade toaletten öppen. Ingen avgift.

•

Gripsholms slott: Toaletter finns vid borggården, öppna under slottets öppettid. Vid parkeringsplatsen (Midsommarängen) är toaletterna öppna 1 juni–30 september kl. 09.00 – 16.30.
Ingen avgift.

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.
Barnvagnar
Med anledning av känslig miljö kan inte barnvagnar tas med in på besöksmålen.
• Kungliga slottet: Vagnar kan ställas utanför entrén på inre borggården. Ytan saknar tak, är obevakad och utan låsmöjligheter.
•

Drottningholms slott: Barnvagnar kan ställas i arkaden vid entrén. Ytan är under tak men obevakad och utan låsmöjligheter.

•

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

•

Gripsholms slott: Vagnar kan ställas utanför entrén nedanför entrétrappan eller under tak vid
sjöportsvalvet. Ytan är obevakad och utan låsmöjligheter.

Förtäring
Förtäring är ej tillåten inne på slotten, ej heller rökning. Vänligen rök ej vid entréerna.
Kafé och servering
• Kungliga slottet: Ingen servering på slottet. Vi hänvisar till utbudet i Gamla stan.
•

Drottningholms slott och Kina slott: Läs mer om Kina slottskafé och Karamellan Café och Restaurang.

•

Gripsholms slott: Ingen servering på slottet. Vi hänvisar till utbudet i Mariefred.

Tillgänglighet
• Kungliga slottet: Hiss finns till delar av Representationsvåningarna. Begär hisshjälp hos kassapersonalen i slottets entré. Till utställningen ”Daisy. Kronprinsessan Margareta” finns ramp.
•

Drottningholms slott: Läs mer om tillgängligheten här.

•

Kina slott: Läs mer om tillgängligheten här.

•

Gripsholms slott: Läs mer om tillgängligheten här.

Ledsagare
Fri entré gäller för ledsagare/assistent till besökare med funktionsnedsättning. Fribiljetten löses
i kassan på plats. Det finns alltid enskilda platser tillgängliga för ledsagare, förutsatt att den som
ledsagas har biljett.
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 (gäller ej Skattkammaren på Kungliga slottet),
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 fotografering 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.
Kungliga slottet Kontakta oss
Drottningholms slott Kontakta oss
Kina slott Kontakta oss
Gripsholms slott Kontakta oss
Här hittar du Kungliga slottens frågor och svar FAQ

