Aktiviteter – nära.
Hit kan du enkelt promenera eller kanske cykla. Cykel, den lånar du såklart av oss
Vandra
Leden är ca 3 km lång och slingrar sig genom blåbärsskogen och ängar. Tycker du det är för
långt finns en genväg. Starta vid hamnen. Följ orange markering.
Krukmakeriet
Krukmakeriet ligger intill båtvarvet alldeles nära vattnet. Större delen av året är det en
mycket lugn, vacker och rofylld arbetsmiljö. Keramikern Marie tillverkar kannor, skålar,
koppar, fat och en serie större uppläggningsfat . Marie formger och tillverkar all sin keramik
själv. Det mesta är format på drejskivan. Intresset för växter och även produktionen av
blomkrukor har vuxit sedan verkstaden byggts ut med en verandaliknande försäljningsdel,
där det kan odlas lite.
Bryggvandring
Utforska Arkösunds historia genom en bryggvandring. Där hittar du skyltar med bilder från
en svunnen tid. Bryggvandringen startar vid Arkö Krog.
Boule
Hos oss på Arksöunds Hotell finns två utmärkta banor och här spelar du helt kostnadsfritt
och klot finns att låna i receptionen.
Utegym
Vacker inbäddat i Eklunden mitt emot hotellet finns Arkösunds utegym såhär finns all
möjlighet till hålla fysiken igång
Minigolf
Självbetjäning – Bollar/klubbor/pennor och pennor finns i golfboden som ligger mitt emot
hotellet.
Avgift 40 kronor per vuxen, 20 kronor per barn betalas med swish ; 123 115 2610
Paddel
Nytt för i år – nybyggd paddelbana. Kontakta receptionen för bokning
Tennis
Kontakta receptionen för bokning
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Kajak/SUP
Som vår närmaste granne hittar du Arkö kajak där du enkelt kan hyra kajak eller SUP. Med
Arkösund som utgångspunkt paddlar du i tre av Sveriges finaste skärgårdar
www.arkokajak.se
070-269 96 87
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Aktiviteter – lite längre bort.
Hit tar du dig med egen bil och såklart är det trevligt att ha med en liten picknick
Vikbolandets Hjort & Vilt, Ormsätter Honung
Innan gården syns hjorthägnet med de 250 hjortarna. Om man har tur kan man se några
djur, de är skygga och har en stor yta att röra sig på och lever hela sitt liv i hägnet.
Vikbolandets Hjort & Vilt bedriver hjortuppfödning och viltslakteri på östra Vikbolandet, ca
40 km öster om Norrköping. Biodling bedrivs också under namnet Ormsätter Honung, och en
mångfald av produkter baserade på viltkött & honung säljs därefter i vår gårdsbutik, som
ligger i hjärtat av vårt viltslakteri.
070-799 80 00
Vikbolands Struts
Vikbolands Struts i Östergötland hälsar er varmt välkomna till spännande möten och
smakupplevelser! På vår gård får ni möjlighet att på nära håll möta Strutsen, jordens största
nu levande fågel, som går fritt i stora hägn med möjlighet att gå in när de själva önskar.
vår gårdsbutik säljer vi närproducerat kött som exempelvis det goda och nyttiga strutsköttet,
hängmörat nötkött samt olika charkprodukter av struts och nöt mm. Det finns också andra
lokalt producerade delikatesser från trakten. Här kan man även handla hantverk och
presentartiklar, vad sägs om strutssalva, äggljuslyktor och fjäderpennor mm. De har också
exklusiva strutsskinnsprodukter såsom väskor, bälten, plånböcker mm.
Öppet varje dag mellan 11.00 – 18.00
www.vikbolandsstruts.se
Visätter
Daniel & Minire Hildebrandt driver tillsammans familjeföretaget Visätter Kalkongård på
Vikbolandet. Tillsammans har de 4 barn mellan 10-16 år.
På gården har det funnits kalkoner sedan 60-talet.
Efter generationsskiftet 2010 så utökade vi kalkonproduktionen och byggde en ny
anläggning på ca 1000 m2. Ett stort besöksvänligt kalkonstall där besökarna kan se
produktion från nykläckt kyckling till slaktmogen fågel.
All slakt, styckning, förädling och paketering sker på gården.
Produkterna saluförs sedan via egen gårdsbutik, återförsäljare såsom Ica, Coop, restaurang
och grossist. 2013 fick de äran att vara med i tävlingen ”En av Sveriges Skönaste Gårdar" på
TV4 och vann tävlingen i vårt län och fick titeln Östergötlands Skönaste Gård.
På gården finns även nötdjur, växtodling, skogsbruk, alpackor och Bo På Lantgårds stugor.
www.visatter.nu
0125-10085
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Zarah Leander Museet
Brigitte Pettersson, Zarahs sekreterare och goda vän, har under många år haft en dröm om
att kunna skapa en minnesplats för sin stora idol. Under början av 2006 tog därför Brigitte
initiativet till bildandet av Zarah Leander-sällskapet på Vikbolandet tillsammans med
ytterligare några intresserade. Sällskapets uppgift är att skapa och iordningställa ett museum
och en utställning över Zarahs liv och karriär. Grunden i museet är de samlingar som Brigitte
samlat under alla år om och av Zarah. Samlingarna består av bilder, webbshop, skivor,
kläder, möbler och kuriosa om och från Zarahs privata och offentliga liv.
Under 2020 öppet onsdagar 17.00-20.00 och lördagar 11.00-14.00 under juni – augusti.

info@zarahleander.se
Stegeborgs slottsruin
Stegeborgs Slottsruin och örtagård, naturskönt beläget och full av riddarromantik.
Slottsruinen ligger belägen på en liten ö i Slätbaken nära inloppet till Göta Kanal. Stegeborg
var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen och kungligt slott fram till 1600-talet.
Dåtidens mäktigaste släkter möttes i blodiga strider eller hårda förhandlingar vid borgen.
Borgen omges av en vacker park med örtagård. När du vandrar runt här kan du få
Stegeborgs historia återberättad för dig genom en audioguide med Herman Lindqvist som
berättare.
Slottsruinen är öppen för besök alla dagar i veckan året runt. Du löser enkelt entré i en
automat intill slottsruinen. För entré med audioguide gäller de öppettider då vår kiosk är
bemannad och kan tillhandahålla audioguiden
0-5 år Fri entré
6-12 år 20 kronor
Vuxen 40 kronor
Entré med audioguide

www.stegeborg.se
0121-42 001
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