UTFLYKT TILL ENGSÖ SLOTT
Lördag 13 augusti 2022
Sommarens utflykt i Linnés Vänners regi går i år till Engsö slott på Ängsö i Mälaren,
mittemellan Enköping och Västerås. Slottet, med anor från 1100-talet, ligger centralt på
ön. Slottsbyggnaden är ett tornliknande slott i 4 våningar och omges av en stor park.
Slottets nuvarande utseende och inredning kom till på 1740-talet då arkitekten Carl
Hårleman skapade en ståndsmässig bostad åt greve Carl Fredrik Piper. Den fjärde
våningen, liksom flyglar och ekonomihus, byggdes till och parken anlades. Slottet
beboddes av familjen Piper fram till 1959. Idag är slottet ett levande museum, där konst
och inventarier speglar olika epoker. På hemresan tar vi vägen förbi Skultuna
Messingsbruk med museum och butik.
Priset för resan är 500 kronor per person. Anmälan till resan öppnar den 13 juni kl. 10 och
görs via vår hemsida: http://www.linnesvanner.se Glöm inte att ange om du önskar
vegetariskt alternativ till lunchen. Du som saknar tillgång till internet kan anmäla dig
direkt till Mats Eriksson, tel. 070-425 02 91 eller per post till Mats Eriksson,
Tryffelvägen 67, 756 46 Uppsala. Sista anmälningsdag är 15 juli. Antalet platser är begränsat
till 50 personer. Avgiften betalas först efter att du fått den slutgiltiga bekräftelsen på din
anmälan som skickas ut i början av augusti.
Observera att visningen av slottets fyra våningar sker via trappor och att det saknas
handikappanpassning.
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RESEPROGRAM
Lördag 13 augusti 2022
9.00 Avresa från S:t Eriks torg, Uppsala
Under resan berättar Anna Konvicka om Engsö och Skultuna.
10.00 Ankomst till Engsö
10.15 Kaffe och smörgås i Engsö Slottscafé
10.45-12.45 Visningar av slottet och parken
Guidningen sker i två grupper, 45–60 minuter per visning av slott och park.
OBS! Slottets fyra våningar kan endast nås via trappor och saknar handikappanpassning.
12.45 Lunch i stora matsalen på andra våningen i slottet
Till lunch serveras västerbottenpaj med svensk lufttorkad skinka och sallad, kaffe/kaka.
Vegetariskt alternativ: västerbottenpaj med sallad, kaffe/kaka.
14.15 Avresa till Skultuna bruk
14.45 Ankomst till Skultuna bruk
Besök på egen hand i butik och museum
På grund av ombyggnation visas endast utvalda delar i muséet
Eftermiddagsfika i Brukets Bistro
Kaffe/te och morotskaka
16.45 Avresa från Skultuna bruk
18.00 Beräknad ankomst till Uppsala
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