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1. Leklandet Visingsö cykeluthyrning: Hos 
oss kan ni hyra cyklar, golfbilar, lådcyklar mm. 
Bokar gör ni på www.visingsocykeluthyrning.se.  
I parken har vi öppet äventyrsgolfen och elbi-
larna/grävmaskinerna. Kaffe och glass finns till 
försäljning. Välkomna! 

2. Remmalagen: Under helgen har remmalagen  
öppet: lördag 10.30-16.15 och söndag 11.00-15.15. 
Välj mellan skogsturen och kumlabyturen. Välkomna!

3. Kajkanten/Bengtsgårdens gårdsbutik: 
Försäljning av varmrökt fisk från eget fiskrökeri på 
Bengtsgården! Försäljning av vår egen KRAV-
märkta rapsolja och mjöl. Även servering av 
lunch, smörgåsar, fika och glass i stora lass! Öppet 
lördag 10-18 och söndag 10-16.

4. Restaurang Solbacken: Vår årliga soppbuffé 
med höstens primörer, hembakt bröd och skördekaka 
serveras till lunch. Även á la Carte. Öppet lördag10-21, 
söndag 10-17. Varmt välkomna till vår KRAV-certifierade 
restaurang! info@restaurang-solbacken.se

5. Visingsborg

6. Glasshuset: Glassbuffén öppen lördag  
10.00-17.00 och söndag 10.00-15.00!
 
7a. Wisingsborgs Trädgård: Välkomna till träd-
gårn. Höstmeny i restaurangen, kafé & gårdsbutik.  
Se öppettider på vår hemsida. www.wisingsborgs-
tradgard.se

7b. Visingsögrisen: Visingsögrisen säljer  
produkter av kött från våra egna grisar. Bland  
annat olika korvar, grillskivor, rimmat sidfläsk 
och rökt sidfläsk. Grisarna är uppväxta på ön med 
våra egenodlade proteingrödor och spannmål 
som foder.

8. Brahekyrkan

9. Kungsladan: Kungsladan öppen lördag 10 
september och söndag 11 september kl 11 -13 
med ”Potatistema”.  

10. Visingsö Pensionat & Café:  Café & Lunch-
servering i mysig trädgårdsmiljö. Räkmackor och 
fikabröd. Höstmarknadserbjudande: dessert ingår 

11. Pernillas silver & inredning: Den lilla 
butiken med handgjorda silversmycken, inredning 
samt smått & gott. Instagram: peabengtsson

12a. Persgården: Gårdsbutik, café. Makalösa 
kampanjer, provsmakning, försäljning av gårdens 
honung samt mängder av produkter från Visingsö 
och närområdet. Mackor, fika och glass. Flera 
aktörer finns på vår gård. Instagram: persgar-
densekologiska.

12b. Galleri: Vi välkomnar Anders Andersson 
från Huskvarna och hans fantastiska akvareller.

13. Visingsö Alpacka gårdsbutik: Här finns 
garn, strumpor, vantar, halsdukar med mera. Allt i 
alpackagarn. Välkommen.

14. Chokladverkstan: Egentillverkade praliner, 
nougat, kakor, biscotti, kakaovinäger m.m.
Minichokladprovning 30 min 10/9 kl.15.30 
Pris: 125kr/p Anmäl till 0707-685252

15. Näs slottsruin: Kungarnas borg under 
medeltiden.        

16. Bastan i Näs. Bastan är öppen lördag 10 
september kl. 12 - 14 för guidning.

17. Mormors Ställe. Servering av skördefika, 
soppa med hembakat bröd samt korv med bröd. 
Försäljning av egna produkter. Lingon-Lasse säljer 
lingon och hantverk.

18a.  Svensgårdens Kafé & Senapsfabrikörn: 
Här serverar vi pyttipanna med ägg direkt från 
Muurikka. Kaffe & ostkaka med sylt & grädde.
FIKA-LUNCH-GLASS. Fullständiga rättigheter.  

18b. Senapsfabrikörn på plats med försäljning 
och provsmakning på alla produkter.

19. Rökinge Norrgård: Vi säljer obesprutade grön-
saker, odlade på gården. Johan Wetterlind bränner 
mandlar. Välkomna!
 
20. Brädspelaren.se: Kom och hälsa på oss i vår 
lilla brädspelsbutik. Vi har mängder av de bästa 
brädspelen, kortspelen och sällskapsspelen.  
Instagram: @bradspelaren.se.i lunchen.



Öppet hus på hela ön!  
Lör 10-18, sön 10-15.

(Eventuella avvikande öppettider står i foldern) 
 

Vi bjuder in till en riktig skördefest 
på höstfagra Visingsö! 

Välkomna att se, smaka och uppleva 
vad vi erbjuder av både odlade och 
tillverkade produkter,  aktiviteter och 

företagsamhet. Njut av vår sköna 
natur och historiska miljö! 

10-11  
september 2022

21. Visingsö Industriförädling: Öppen finmekanisk 
verkstad + modellmotorer och veteranmotorcycklar.

22. Visingsö Missionsförsamling

23. Alpacka Gladhytt Visingsö: På Gladhytt  
kommer vi musta äpplen denna härliga septem-
berhelg! Välkomna till oss för en härlig upplevelse. 
Alpackor, hängmatteoas, café, våfflor, lekpark och 
gårdsbutik. www.gladhyttvisingso.se

24. KROOK SNUS: Naturligt odlade tobaksplantor. 
KROOK microplantage odlar tobak som bereds till 
snus. Ett renodlat Visingsösnus kallar vi Elis Vingar.

25. Ewas hud och kroppsvård/butik: I Ewas 
butik hittar du bla klintaljus, godis, te, Visingsö- 
honung. I salongen finns svensk ekologisk hud-
vård, hårvård och makeup. 
 
26a. Wisingso Hotell & Konferens:  
Hotellpaket inkl. middag & frukost. Boka online 
på www.wisingso.se

26b. Braheskolan: Museum och bibliotek.
 
27. Visingsö hembygdsförening: Hembygds-
gården öppen lördag 10 september kl 10 - 17. 
Fika. Gamla hantverk. Hembygdsgården öppen 
söndag 11 september kl 10 - 16 för besök. 

28. Kumlaby kyrka

29. Kumlaby Orangeri: Välkommen till Kumlaby 
Orangeri. Försäljning av gårdens frukt, utvald 
second hand av glas och porslin, trähantverk och 
konstkort. Kaffe med hembakt och vacker utsikt.

30. Visingsö Keramik: Arbetar med stengods i 
egen keramikverkstad. Mina produkter består 
av bruks- och konstföremål. Har även föremål 
som glaserats i en rakuugn. I verkstaden har 
jag utställning och försäljning. Lars Gustafsson

31. Erstakärret fågelskådning: Ta en titt vid 

Håll utkik efter skyltarna med 
det röda äpplet! Där händer det 
något under helgen. 

Samarbetspartners:

32. STORTMODE.se: Tjejkläder i storlek 42-56 
från Zizzi, Adia, Yesta mfl. Smycken och solfångare 
från Visingsöglas. Öppet 10-18 lör-sön.  
Tfn 0702857049 www.stortmode.se

33. Skafferiet: Försäljning av gårdens produk-
ter såsom chilisylt, ramslöksolja, örtolja, ört- och 
ramslökssalt, chili och tomatsåser och marmelader. 
Kyddor och andra chiliprodukter.

34. Solrosen butik och fik: Försäljning av 
skördefika och egna förädlingsprodukter från 
gårdens frukt och bär, samt egentillverkade 
textilprodukter. Lör kl. 11-17, sön kl. 11-14.
 

Om du tar med bilen, boka plats i god tid på färjan, 
tel 036-103770 eller online på www.jonkoping.
se/trafikstadsplanering/resakollektivtrafik  

Väl på ön föreslår vi en cykeltur - hyr eller ta med 
egen cykel. 

ett av Sveriges välkända fågelreservat.    


