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1. Hamnkiosken

2. Leklandet med cykeluthyrning: Hos oss kan ni hyra 
cyklar, golfbilar, lådcyklar, familjecyklar mm. Boka på 
www.leklandetvisingso.se I parken har vi öppet äventyrs-
golfen och elbilarna. Kaffe och glass till försäljning. 

3. Sjöräddningen:  Uppvisning med sjöräddningen. 

4. Visingsö FiskareFörening: Öppet hus i båthusen och 
klubbstuga. Visning av båtar och fiskredskap. Information 
om fiske i Vättern. 

5. Plöjboys: Ambulerande potatisförsäljning.

6. Fiskboden/Bengtsgårdens gårdsbutik:  
Fiskrestaurang i hamnen med försäljning av rökt fisk 
och räkor, picknickkorg, kaffe mm samt Bengtsgårdens 
produkter. 

7. Restaurang Solbacken: Vår årliga soppbuffé med 
höstens primörer och hembakat bröd samt skördekaka 
serveras till lunch. Även á la carte. Varmt välkomna till vår 
KRAV-certifierade restaurang. info@restaurang-solbacken.se

8. Visingsborgs slott 
 
9. Wisingsborgs Trädgård: Välkomna till vår underbara 
trädgård i höstskrud. Vi serverar pajbuffé av trädgårdens 
frukter och bär. Ni kan även besöka gårdsbutiken, där vi 
bl.a säljer lokala produkter.

10. Örtagårdens Antik och Inredning 

11. Brahekyrkan: Öppet för besökare. 

12. Visingsö Pensionat:  Välkomna till oss på Visingsö 
Pensionat. Slå er ner i trädgården och njut av vår skörde-
buffé, räksmörgås eller fika.  Vi har fullständiga rättigheter. 
Ni kan även passa på att handla i vår butik, där vi bl.a säljer 
produkter här från ön.

13. Annettes Loppis & Butik Second hand
Egentillverkad sylt, virkade dockor m.m och fika.
 
14. Pernilla smycken & inredning: Den lilla butiken 
med handgjorda silversmycken och annat smått & gott.

15. INFOPOINT. Persgården Butik, Café & Galleri: 
Fantastiska kampanjer! God & billig fika. Provsmakning 
av Persgårdens ekologiska produkter. Gårdens honung. 
 
16. Stellan Berglund: Försäljning av gårdens potatis.

17. Visingsö Alpacka och Gårdsbutik: Alpacka 
safari och visning av årets söta alpackaföl. Alpackagarn, 
alpackaprodukter samt hantverk i Visingsöek.

18. Ekbackens grönsaksförsäljning
 
19. Birgitta Berglund: Hembakat och hantverk samt 
servering av kaffe och äppelkaka. Nettot går till hjälp-
verksamhet.

20. Visingsö borg i Näs: Kungarnas borg under 
medeltiden.       

21. Anna-Britta Jannerfeldts hantverk 
 
22. Loppis på Loftet 

23a. Svensgårdens gårdsprodukter & bonnakafé  
& Visingsö Konfektyrer: Försäljning av gårdens 
produkter och konfektyrer. Servering av ostkaka, kaffe 
och Sandras fisksoppa. Irländsk afton med livemusik 
på fredag kl 19. Förbokning för mat på 0703-104090. 
Insläpp för pub och underhållning från kl 20.30 i mån av plats 

23b. Senapsfabrikörn Visingsö: Försäljning och 
provsmak av våra produkter. Vi har försäljning av korv 
med bröd. 

24. Visingsö Hemslöjd
 
25. Coop Nära: Öppet alla dagar 7-22. Kom in så får ni 
smaka på något gott!

26. Talay Thai: Thailändsk restaurang med genuin 
thaimat toppad med massor av kärlek, uteservering och 
fullständiga rättigheter. Tfn 076-0837239  talaythai.se

27. Butik  S T E N  Visingsö: Här har det skapats nytt liv 
i den gamla verkstaden. Idag är det en spännande butik 
med inredning, växter, kryddor, färg, garn, kläder och en 
hel del annat smått och gott! Kanske letar du efter en 
unik present till någon, eller vill hitta något fint till dig 
själv att ta med hem från ön. 

28. Visingsö Industriförädling: Visning av finmeka-
nisk verkstad med ett 15-tal olika maskiner. Egentillver-
kade modellmotorer: Ångmaskiner, stirlingmotor och 
stjärnmotorer. Även en AJS 500cc 1953 motorcyckel som 
växer fram sakta. Öppet mellan 10.00-17.00 (lördag och 
söndag).    

29. Butik 30 kvadrat

30. Visingsö Missionskyrka: Visingsö Missionskyrka 
är ett kultuminne byggd 1911. Kyrkan är öppen under  
skördehelgen. Gå gärna in och njut av lugnet och 
stillheten.

31. Moberg & Larsson gårdsförsäljning



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! 

Aktiviteter fredagskvällen!
Se punkterna 23 och 33

14-15  
september 2019

Under Skördetidshelgen kör Visingsötrafiken extra 
turer. Om du tar med bilen, boka plats i god tid, tel 
036-103770. Väl på ön föreslår vi en cykeltur - hyr eller 
ta med egen cykel, åk Visingsötåget eller lös en dags-
biljett på bussarna. 

Det finns ingen uttagsautomat på ön. Vissa uttagsmöj-
ligheter finns bland utställarna på ön.

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

Välkommen!

www.visingsoskordefest.netMed tack till Grenna Tryckeri.

Samarbetspartners:

32. Familjen Wisborgs gårdförsäljning

33a. Wisingso Hotell & Konferens
Fredag: skördebuffé 18-21. Lördag: skördegryta 12-15, 
skördebuffé 18-21. Barkväll med livemusik (fri entré) 21-01 

33b. Braheskolan: Museet och biblioteket är öppet.
 
34. Hembygdsgården: Hembygdsföreningen har 
guidade visningar av Bastan i Näs kl 11 – 14 den 14 
september. Hembygdsgården är öppen mellan 10 - 16 
den 14 sept. och mellan 10 - 15 den 15 sept. med visning 
av föremål på temat Husmors arbete. Kaffe med dopp till 
försäljning.

35. Kumlaby kyrka: Öppet för besökare.

36. Wahakka Creations & Bridas Magical Things

37a. Visingsöäpplen: Janne Pettersson guidar runt i 
sin äppelodling lördag kl. 12 och kl. 14. Söndag kl. 12. 
Provsmakning och försäljning av äpplen.

37b. Torps blommor: Höstblommor och lite av varje till 
trädgården.

38. Kumlaby Orangeri gårdsförsäljning

39. Stefan Gustavssons trä och textilhantverk

40. Visingsö keramik

41. Tempelgården:  Serverar goda mackor och matiga 
sallader, glass och bakverk. Årets skörd av äpplen, äppel-
chutney, äppelmos, gurka, chili och tomat. Obs! Öppnar 
10.30.

42. Lars Wetterbrandt akvareller

43. Antikt o Loppis Retro

44. Erstakärret fågelskådning: Ta en titt vid ett av 
Sveriges välkända fågelreservat. Öppet 07.00-12.00

45. STORTMODE.se: Kläder i storlek 42-56 från By Bella, 
Carmakoma,  Colletta Plus,  Ivy Bella, No secret, maT Fashion, 
Yesta, Zizzi mfl. Smycken och solfångare i glas, egen 
design mm. Öppet lör 10-18, sön 10-17. Tfn 0702857049. 
Välkommen!

46. Skafferiet: Kryddor, örter, oljor, salter och 
marmelader. Chilisylter och ramslöksprodukter samt 
gårdens tomater och chili.

47. Solrosen butik och fik: Servering av skördefika, 
samt försäljning av egna produkter från gårdens odling, 
frukt och bär. Nu även egentillverkade textilprodukter.

Samla stämpar och var med och tävla! 
Det finns flera anledningar att ta sig runt vackra  
Visingsö och uppleva ön i skördetid. Utöver öns  
imponerande natur och alla spännande punkter på 
kartan har du också chans att vinna fina lokala priser. 
Är du en av dem som tar dig runt hela ön har du 
även chans att samla stämplar.  Runt omkring på ön 
finns utvalda punkter där du som besökare kan få en 
stämpel. Lyckas du samla ett fullt kort är du med och 
tävlar!

Stämpelkort finns att hämta i Wisingborgs trädgård.


