
  
Slottsrundan är drygt två kilometer lång och tar dig ned till 
den gamla Ångbåtsbryggan. 

Om Slottsrundan 

 Slottsrundan är en 2 kilometer lång runda 

som startar vid slottsparkeringen, går runt 

engelska parken ned till Mälaren och 

tillbaka. Håll utkik efter kulturella och 

historiska sevärdheter längs med vägen. 

 Vid parkeringsplatsen finns toalett, 

soptunna och rastplats. 

 Sommartid kan du passa på att bada vid 

Ångbåtsbryggan. Här finns en eldstad med 

ved och tillgång till toalett och soptunna. 

 Leden är lättvandrad och passar bra för 

både barn, gamla och rullstolsburna.  

 

 

 

 

 

 

 Att vandra i naturreservatet Ängsö ger en 

blandning av ett rikt omväxlande natur- och 

kulturlandskap. 

Det finns många vackra leder att vandra på Ängsön. 

Rundorna utgår från P-platserna och kan vandras i 

valfri riktning och omfattning. I yttervarv är hela 

leden cirka 23 km och utmärkt med orange färg och 

med vägvisningsskyltar.  

Tänk på att: Eldningsförbud gäller med undantag 

för de särskilda eldstäderna. Släck noga efter dig 

och var extra vaksam vid blåsig eller torr väderlek. 

Hund ska hållas kopplad. Campingförbud gäller på 

hela ön. 
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SLOTTSRUNDAN 

2 kilometer vandring kring 

slottsparken ned till 

Ångbåtsbryggan 

 

VANDRA PÅ ÄNGSÖ 



Apostlaringen finns i hörnet av trädgården. 

 
Pestskråp användes förr i tiden av munkarna 
som botemedel mot pest. De stora bladen är 
de största som finns i svensk flora. 

 
Vid Ångbåtsbryggan växer violer och andra fina 

sommarblommor. Håll utkik efter den gula 

stjärnformade laven fetknoppen som växer på 

stenklipporna. Här finns också spår av 

”hällristningar” eller vattennivåmarkeringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön och 

omgivningarna 
Från parkeringen vid slottet följer stigen 

genom lövgången med hjärtformade lindlöv, 

sväng höger upp mot slottet förbi en gravsten 

rest för en slottshund som finns på vänster 

sida mellan lindträden. Följ sedan grusgången 

på vänster sida om slottet genom den lilla 

porten i muren, bredvid jasminbuskarna så ser 

du snart Brandklipparens gravsten mitt emot 

det vita hovstallet.  

Upptäck nya favoriter: Spår från 

istiden, läkeväxter, spökande 

hundar, ekhagar och båtbryggan.  

På höger sida ser du Natur- och 

Kulturmagasinet i en stor faluröd byggnad, 

följer du sedan vägen som svänger till vänster 

hittar du en Apostlaring, det är en rund 

formation med 12 träd planterade i en rund 

formation, ett träd för varje apostel. Vägen 

fortsätter sedan förbi världens ände på höger 

sida där man ser en upphöjning i marken dit 

Mälaren gick på 1100-talet när slottet byggdes. 

Vid korsningen som kommer står 

symbiosträdet med en sten och ek som vuxit 

samman med varandra och fortsätter du vägen 

vänster kommer du snart ned till 

Ångbåtsbryggan vid Mälaren. 

 

 
 
 
 
 

 

Sophia von Fersen ägde hunden Cottillon som 

dog 1781 och sägs spöka i slottet. 

Sten och ek som ”vuxit” samman.  

 

Karl XII:s häst Brandklipparen sägs ha sprungit i  

ren skräck ut från stallbyggnaden, rakt in i 

muren och dött där gravstenen står rest.  

 


