Skriv bokstäverna här!
Välkommen till Visingsö! Har du hört att det finns en försvunnen skatt här på ön?
Ta dig till fem platser för att hitta de gömda bokstäverna som behövs för att låsa upp skattkistan. Tre av
platserna hittar du nära hamnområdet. De gula och de blå markeringarna som är kvar att hitta, kan du ta dig till
antingen norrut eller söderut på ön. Du behöver alltså bara besöka en av de blåa respektive gula platserna för
att klara skattjakten.

VISINGSBORG
Ställ dig med Visingsborg i ryggen och med Vättern framför dig. Långt där borta på andra sidan vattnet kan du
se ett kyrktorn sticka upp. Vilken stad är det du tittar på? Vi söker första bokstaven i stadens namn.
KUNGSLADUGÅRDARNA
På 1700-talet byggdes dessa längor av Johan August Meijerfelt, som vid denna tid var greve på Visingsö.
Idag används husen som förråd för vagnar till hästarna som tar med turister på åkturer runt ön.
Vad kallas dessa hästturer för? Vi söker första bokstaven i det ordet.
BRAHEKYRKAN
Inne i Brahekyrkan finns en mängd dekorationer som pryder kyrkan. Vid tornets topp på den sydöstra sidan av
Brahekyrkan kan du se en rad olika bokstäver. Det finns en bokstav som är med fyra gånger. Vilken är
bokstaven vi söker?
PERSGÅRDEN/GLADHYTT
Erstad kärr är en viktig rastplats för flyttande fåglar här på ön? För att hitta bokstaven på det här
stoppet behöver du hjälpa en sandlöpare som har landat lite fel. Leta efter tavlan med ön och en fågel på.
En av ringarna på repet leder sandlöparen till en av tre utmärkta platser på ön. Vi söker första bokstaven i
platsens namn.
NÄS/KUMLABY KYRKA
Välkommen till denna historiska plats! Leta efter ett plakat med den gula cirkeln för att lösa uppdraget
och hitta den sista bokstaven.
I hamnens väntsal hittar du skattkistan, som är låst med ett kodlås.
Alla bokstäver som du har samlat längs vägen bildar ett ord,
som du använder för att öppna skattkistan.
Behöver du hjälp, ring någon av våra turistinspiratörer på 0771-211 300 (mån–fre).

Gladhytt
Kungsladugårdarna

