Praktisk information och tillgänglighet
Kungliga slottet, Drottningholms slott, Kina slott,
Gripsholms slott och Tullgarns slottskafé
Förvaringsboxar ej tillgängligt
Det finns inga förvaringsskåp eller annan bagageinlämning på något av slotten.
Observera! Inne i slotten måste väskor och ryggsäckar bäras på framsidan av kroppen under
full uppsikt. Detta gäller även barnselar. Resväskor är inte tillåtna i slotten.
WC
Kungliga slottet: Toaletter finns vid Biljetter & Information på Yttre Borggården. På Kungliga
slottet ingår WC-biljetten i entrébiljetten, för övriga gäller avgift 10 SEK.
Drottningholms slott: Toaletter finns i Högvaktsflygeln samt vid Kina slottskafé.
Kina slott: Toaletter finns nedanför Kina slottskafé.
Gripsholms slott: Toaletter finns vid borggården.
Tullgarns värdshus: Toaletter finns vid besöksparkeringen.
Hiss
Hiss finns inte på Drottningholms slott, Kina slott och Gripsholms slott.
På Kungliga slottet finns hiss till delar av Representationsvåningarna. Begär hisshjälp hos
kassapersonalen i Västra valvet. Obs! Ingen hiss till utställningen ”Se på mattorna – det är
jag" med Märta Måås-Fjetterströms verk i Rikssalen.
Grupper
Våra guidade visningar är inställda och vi tar inte emot grupper tills vidare.
För externa guide är det inte tillåtet att guida inne på slotten.
Betalning
Kungliga slottet: Kontokort i alla kassor. Kontanter (SEK) endast i Slottsboden där det även
går att köpa entrébiljetter.
Drottningholms slott: Kontokort och kontanter i alla kassor.
Kina slott: Kontokort och kontanter i alla kassor.
Gripsholms slott: Kontokort och kontanter i alla kassor.
Tullgarns slottskafé: Kontokort och kontanter i alla kassor.

Valutor
Vi tar endast emot svenska kronor (SEK).
Parkering
Kungliga slottet: Endast ett fåtal parkeringsplatser kring slottet som förvaltas av Stockholms
stad.
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. Fr.o.m. 1 juli 2018: Avgift 15
kr/tim, parkerings tid max 6 tim. Parkering för rörelsehindrade och turistbussar är fri.
Kina slott: Besöksparkering finns cirka 100 meter från slottet. Fr.o.m. 1 juli 2018: Avgift
15kr/tim, parkerings tid max 6 tim. Parkering för rörelsehindrade och turistbussar är fri.
Gripsholms slott: Parkering finns vid infarten till slottet för bilar och bussar. Ingen avgift.
Tullgarns slottskafé: Besöksparkering finns.
Assistanshund och ledarhund
Assistanshund och ledarhund är välkomna.
Ledsagare
Fri entré för ledsagare/assistent till besökare med funktionsnedsättning. Fribiljetten löses i
kassan på plats.
Kaféer
Kina slottskafé: Läs mer här
Tullgarns värdshus: Läs mer här
Kungliga slottets kafé på Inre borggården: Läs mer här
Barnvagnar
Med anledning av känslig miljö kan tyvärr inte barnvagnar tas med in i slotten.
Övrigt frågor
Vid behov av ytterligare information om tillgänglighet, skriv till oss via formuläret under
Kontakta oss.
Eller ring 08-402 61 00, vardagar kl. 9.00–12.00.
Här hittar du Kungliga slottens FAQ

