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Stockholm är kontrasternas stad. Här föds trender inom mode, design, teknik och musik. Här skapas 
innovationer som sprider sig världen över. Men här finns även en rik historia med spännande arkitektur, 
museer, det Kungliga slottet och den medeltida stadskärnan Gamla stan. Trendiga barer och  
restauranger i världsklass möter anrika kaféer och mysiga kvarterskrogar. Här finns moderna gallerior 
och exklusiva varuhus liksom personliga butiker och små boutiquer. Scener och arenor lockar både 
svenska och internationella stjärnor. Små som stora evenemang avlöser varandra. 

Stockholm är urbant och naturnära på samma gång. Här smälter hav och sjö samman, vattnet är  
ständigt närvarande. Parkerna och grönområdena är många och de karaktäristiska vita skärgårds
båtarna går året om ut till öarna. Atmosfären är öppen, tolerant och välkomnande. Mångfald och 
nytänkande uppmuntras. Stockholm är allas stad. 

Vi önskar dig en trevlig vistelse hos oss!

5–14 Museum, utsiktsplatser och vandringar. Bästa tipsen för alla åldrar  
och intressen (02).

15–17 Shoppingsmart guide till kvarter, butiker, varuhus och svensk design. 

18–21 Hitta din favorit i matstaden Stockholm. Från kvarterskrog  
till lyxrestaurang (01).

22–23 Sköna barer, coola klubbar och scener. Upptäck Stockholms nattliv. 

25–27 Evenemangskalender och guide till händelsernas Stockholm. 

29–32 Upptäck Stockholms vackra skärgård och andra utflykter (03). 

34–35 Så reser du enklast till och i Stockholm. 

37–39 Bli guidad till ditt Stockholm (04). 

Stockholm Guide 2015 är producerad 
av Meze design för Stockholm Visitors Board 
Box 16282 SE103 25 Stockholm
Tel 08508 28 500 
visit@stockholm.se
visitstockholm.com 
Repro: Italgraf Media 
Tryck: Åtta.45

Vi reserverar oss för eventuella förändringar 
av utbud och attraktioner som uppkommit efter 
denna publikations tryckning.

Innehåll
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Välkommen till Stockholm!  
Där storstadspuls möter stillhet.

02

Fler Stockholmstips finns på  
visitstockholm.com
Följ oss på Facebook/Twitter/Instagram:  
@visitstockholm  
gaylesbian.visitstockholm.com
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Stockholm är en upplevelsernas stad. Oavsett vad du söker. Här finns över  
ett hundra museer, utsiktsplatser, världsarv, vandringar, guidade turer och  
andra aktiviteter. På följande sidor presenterar vi ett litet urval av allt som finns 
att se och göra, tipsar om hur du kan upptäcka Stockholm på 48 timmar och 
vad du kan hitta på med familjen. 

Upptäck Stockholm
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Museum 
& kultur
Skulpturpark, konst, friluftsmuseum, 
svensk historia, världens natur 
och en magisk värld av barnboks
klassiker. Stockholms museer bjuder 
på en mångfald för olika intressen 
och smaker.

SKANSEN är världens första 
friluftsmuseum, grundat 1891. Res 
tillbaka i tiden och känn historiens 
vingslag i historiska hus och 
gårdar där traditionsenliga sysslor 
fortfarande utförs. Skansen är 
också Stockholms enda djurpark 
med skandinaviska vilda och tama 
djur såsom älg och björn. Barnen 
har ett eget zoo, LillSkansen,  
där det finns tama dvärggetter  
och kaniner. Ta del av svenska 
traditioner och högtidsfirande. 

Välkommen till MILLESGÅRDEN, 
skulptören Carl Milles konstnärs
hem på Lidingö. Millesgården 
med sin rogivande park, porlande 
skulpturfontäner och blomster
prydda terrasser utgör en unik 
miljö för såväl avkoppling 
som kulturupplevelser. Museet 
omfattar hela två hektar park med 
skulpturer, fontäner, trädgård, 
konstnärshem, antiksamling och 
konsthall.

JUNIBACKEN Besök den magiska 
sagovärlden på Junibacken,  
upplev Sveriges bästa barnteater, 
lek i våra utställningar och åk det 
underbara Sagotåget genom 
några av Astrid Lindgrens berät
telser. Under hela 2015 visas ut
ställningen Mumin på Junibacken 
som baseras på Tove Janssons 
böcker om Mumintrollen. Här finns 
även en välsorterad bok handel, 
restaurang och café. 

Djurgårdsslätten 4651, 08442 80 00
www.skansen.se

Herserudsvägen 32, Lidingö
08446 75 90.
www.millesgarden.se

Galärvarvsvägen, Djurgården,  
08587 230 00, www.junibacken.se

HISTORISKA MUSEET Upplev 
Sveriges historia med bland annat 
världens största samling av fynd 
från vikingatiden. Se också  
utställningarna: Forntider, Guld
rummet, Sveriges Historia, Medel
tida konst och Textilkammaren. 
Vikingasommar pågår under hela 
sommaren med vikingatida lekar, 
hantverk och spel för alla åldrar 
ute på stora gården.

Narvavägen 13–17, 08519 556 00
www.historiska.se

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 
MED COSMONOVA Sveriges 
största museum, bara 10 minuter 
från city! Här kan du utforska 
naturen under ett och samma tak. 
Upplev djurens värld med havens 
valar, nyckläckta dinosaurier och 
ylande vargar. Se jordens tidiga 
människoarter och lär dig om hur 
jorden bildades. På Cosmonova, 
vår IMAXbiograf, hamnar du mitt 
i äventyret och får besöka platser 
långt borta.

Frescativägen 40, 08519 540 00 
www.nrm.se

Annons

FO
TO

: M
A

RIE A
N

D
ERSSO

N

Vi bad några av våra engagerade  
och kunniga Facebook-följare om deras 
bästa Stockholmstips. Håll utkik!

FO
TO

: TO
V

E FREIIJ. 

https://sv-se.facebook.com/visitstockholm


Stockholm Guide—7

Konsthallar
Stockholm har ett  
imponerande utbud av 
konsthallar och gallerier. 
Liljevalchs, Magasin 3,  
Bonniers, Sven-Harrys och 
Artipelag håller högsta  
klass på både permanenta 
och tillfälliga utställningar. 

www.liljevalchs.se

www.magasin3.com

www.bonnierskonsthall.se

www.sven-harrys.se

www.artipelag.se
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GAMLA STAN (01) En av världens  
bäst bevarade medeltida stadskärnor. 
Här ringlar gränder kantade av sneda 
hus, hantverksbutiker och gallerier. Ta 
en fika vid Stortorget, besök Storkyrkan 
där kronprinsessparet gifte sig 2010 
eller bara strosa runt i de mysiga 
kvarteren. Missa inte Mårten Trotzigs 
Gränd som är så smal att du kan sätta 
händerna mot båda husväggarna. 
På senare år har flera trendiga restau
ranger och stjärnkrogar etablerat sig i 
stadsdelen så  vill du testa spännande 
rätter och nytänkande kök hittar du 
det här. 
www.visitstockholm.com

KUNGLIGA SLOTTET I Gamla stan 
ligger Kungliga Slottet som är ett 
av Europas största slott. Här kan du 
besöka de pampiga paradvåningarna, 
Skattkammaren med riksregalierna, 
museum Tre kronor samt Gustav III:s 
antikmuseum. Vid slottet finns även 
Livrustkammaren med kungliga  
dräkter och rustningar. Här kan du 
också se vaktparaden och den dagliga 
vakt avlösningen utanför slottet. 
www.kungahuset.se
www.livrustkammaren.se

VASAMUSEET (02) Skandinaviens 
mest besökta museum och världens 
enda bevarade 1600talsskepp är en 
unik konstskatt. Efter 333 år på havets 
botten bärgades Vasa och har under 
närmare ett halvt sekel restaurerats. 
Över 95 procent av skeppet är än idag 
originaldelar. På museet finns även 
flera olika utställningar om 1600talets 
Sverige och livet ombord. 
www.vasamuseet.se

01 Gamla stan 03 Båtsightseeing

02 Vasamuseet 04 Millesgården

05 Skansen

Följ oss på Instagram
@visitstockholm

SKANSEN är världens äldsta frilufts  
museum vackert beläget på Djur
gården. Här finns historiska byggnader 
från flera delar av Sverige och du 
kan uppleva hela landets historia 
och geografi på ett ställe. Här finns 
också nordiska djur som säl, björn och 
älg. Skansen bjuder även på trevliga 
restauranger, mysiga kaféer, underhåll
ning och traditionella svenska högtider 
såsom midsommar  och jul (05). 
www.skansen.se

STADSHUSET Med sitt karaktäristiska  
torn med gyllene tre kronor är Stads
huset ett landmärke i Stockholm.  
Här hålls årligen den kända Nobel
middagen. En guidad tur lär dig mer 
om arkitektur, konst och historia. Och 
utsikten från tornets topp är fantastisk. 
www.stockholm.se/stadshuset

ABBA THE MUSEUM & SWEDISH  
MUSIC HALL OF FAME blev en  
omedelbar succé när dörrarna slogs 
upp våren 2013. Sedan dess har  
över en halv miljon besökare upptäckt 
denna musik och kulturskatt. Modernt, 
interaktivt och en dröm för alla  
ABBAfans, men även för alla som 
gillar musik och vill veta mer om  
svensk pophistoria. 
www.abbathemuseum.com 

MILLESGÅRDEN (04) Skulpturparken 
med sina terrasser och fontäner visar 
kända verk av Carl Milles. I Stora  
ateljén kan du se hur konstnären 
arbetade och i Konsthallen visas 
modern och samtida konst. Intill ligger 
Annes Hus, paret Milles hem under 
1950talet, med intakt inredning av 
Svenskt Tenn.
www.millesgarden.se

MODERNA MUSEET har en av  
Europas främsta samlingar av samtids
konst och moderna klassiker som 
Matisse, Derkert, Dalí och Picasso. 
Även de tillfälliga utställningarna  
håller mycket hög klass. Under 2015 
visas bland annat Louise Bourgeois  
och Adrián Villar Rojas. 
www.modernamuseet.se 

FOTOGRAFISKA En av världens största 
samlingsplatser för modernt fotografi. 
Här presenteras svenska och inter
nationella fotografer, både etablerade 
och nya namn. Museet har även en fin 
restaurang med tydlig ekoprofil samt 
bar med härlig utsikt över Gamla stan, 
Djurgården och Skeppsholmen. 
www.fotografiska.se 

BÅTSIGHTSEEING (03) Stockholm 
vilar på fjorton öar sammanlänkade 
av femtiosju broar. Att åka mellan 
sevärdheterna på någon av sightsee
ingbåtarna är en sevärdhet i sig och 
en unik upp levelse. Båtarna går bland 
annat från Nybrokajen, Strömkajen, 
Vasamuseet, Skeppsholmen, Slussen 
och Kungliga Slottet.

Fler tips hittar du på 
visitstockholm.com

Stockholm top 10

Upptäck StockholmUpptäck Stockholm

Museibutiker
Är du intresserad av den 
senaste utställningen eller 
vill du shoppa? Varför inte 
göra båda? Stockholms 
museibutiker erbjuder 
ett brett utbud av roliga 
och unika saker som du 
kan köpa med hem, både 
som souvenirer eller fina 
presenter.

Några tips:

Moderna museet
Tekniska museet

Fotografiska

Millesgården

Slottsboden

Skansenbutiken

Hallwylska museet

Junibacken
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04 Spökvandring

Upptäck en av världens 
bästa samlingar av modern 
konst – välkommen till  
Moderna Museet!

modernamuseet.se På Skeppsholmen i 
Stockholms centrum.  
Buss 65. T-bana:  
Kungsträdgården.  
Färja från Slussen  
och Djurgården. 

Fler tips på turer hittar du  
på visitstockholm.com 

  

Svindlande tur 
” If you want to take 
a tour of the city 
with a twist try 
”Sightseeing on the 
rooftops” at Riddar-
holmen. Highly 
recommended!”

Maria Cardell, Sverige

TAKVANDRING Gillar du svindlande 
utsikter? Då är takvandring något för 
dig. I sällskap av säkerhetscertifierade 
guider får du se Stockholm från ovan, 
en spektakulär upplevelse. 
www.takvandring.com

SPÖKVANDRING (04) Utforska 
Gamla stans mörka gränder under 
en mystisk och spännande vandring 
genom historien. Berättelser om mord, 
sjuk domar, bränder, legender och 
mängder av spöken. 
www.stockholmghostwalk.com

MILLENIUM (02) Stieg Larssons  
millennietrilogi är en litterär succé 
världen över. Vandringen på  
Södermalm tar dig med till kända 
platser i böckerna och filmerna. 
Den bjuder även på några av  
Stockholms bästa utsiktsplatser. 
www.stadsmuseum.stockholm.se

KONST I TUNNELBANAN (01) Drygt 
90 av 100 stationer i Stockholms 
tunnelbane system har en unik stil med 
spännande konst och utsmyckningar. 
Åk på en guidad tur om arkitektur, 
konstverk och konstnärer. Eller åk på 
egen hand, guidefolder hittar du hos 
Stockholm Visitors Center. Turerna är 
gratis med giltig färdbiljett. 
www.sl.se

STOCKHOLM OUR WAY Personliga 
vandringar med guider som gillar sin 
stad och gärna delar med sig av sina 
bästa Stockholmstips. 
www.stockholmourway.com

PHOTOWALK En tur som tar dig med  
till några av Stockholms mest foto
graferade och uppskattade sevärd
heter. En vykortsvandring helt enkelt!
www.cityphototour.com

FOODWALK Upptäck några av 
Stockholms bästa restauranger under 
en guidad matpromenad. En kulinarisk 
upplevelse utöver det vanliga som 
bjuder på olika kök, matkulturer och 
smaker. 
www.foodtoursstockholm.se

Guidade turer till fots

Upptäck StockholmUpptäck Stockholm

Friluftsliv i storstan

BAD (05) Få städer kan stoltsera med  
både strand och klippbad mitt i stan.  
Populära badplatser är Långholms
badet, Smedsuddsbadet, Rålambshovs
badet och Tantolunden. 
www.visitstockholm.com

PADDLA Hyr en kajak och paddla  
mellan stans alla öar och gå i land där  
du känner för det. Ta en fika eller varför 
inte ett dopp innan du paddlar vidare. 
Ett mycket speciellt sätt att upptäcka 
Stockholm på. 
www.sjocafeet.se
www.stockholmadventures.com

SAFARI Följ med på en guidad safaritur 
strax utanför Stockholm city. Här har 
du chansen att se älg och andra djur 
samt lära dig mer om det svenska djur 
och naturlivet. 
www.stockholmadventures.com
www.sthlmoutback.se

CYKLA (03) Ett roligt sätt att upptäcka 
stan på är att cykla, antingen på egen  
hand eller i grupp tillsammans med en 
guide. Cyklar finns att hyra på flera 
ställen. 
www.sjocafeet.se
www.citybikes.se
www.bikesweden.se
www.stockholmadventures.com
www.djurgardscykeln.se

FISKE Som besökare i Stockholm 
kommer du snart lägga märke till alla 
fiskare nedanför Kungliga Slottet och 
Riksdagshuset. Vill du prova på själv 
finns utrustning att hyra. 
www.parterrfiske.se 

SKIDÅKNING Varför inte ta en dag 
i skidbacken? I citynära Hammarby
backen, med flera nedfarter, kan 
du på vintern hyra både skidor och 
snowboard, ta en skidlektion eller  
testa backens funpark. 
www.skistar.com/hammarbybacken

02 Milleniumvandring

01 Konst i tunnelbanan

03 Cykla

05 Bada i stan

  Tips! 
” The Stieg Larson 
walking tour of 
Sodermalm was 
brilliant and a  
great way to 
discover more 
about the books, 
author and Soder 
on foot.”  
Larissa Hutson, UK
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Utsiktsplatser
I Stockholm finns en rad  
platser där du får en fantastisk 
vy över stan. Ta trapporna 
upp i Stadshustornet, klättra 
upp på Skinnarviks berget eller 
åk upp till toppen av Ericsson 
Globe med SkyView. Upptäck 
Söders höjder under en pro-
menad längs Fjällgatan med 
utsikt över Saltsjön, eller ta 
den slingrande Monteliusvägen 
längs kanten av Mariaberget. 
Mitt på Västerbron mellan 
Södermalm och Kungsholmen 
kan du beundra såväl vattnet 
som stan och Kaknäs tornet 
på Gärdet bjuder inte bara på 
milsvid utsikt utan har även 
stans högst belägna kafé och 
restaurang. 

SKANSEN (02) Världens äldsta 
friluftsmuseum vackert beläget på 
Djurgården. För barnen finns mycket 
lekytor och roliga aktivi teter som  
ponnyridning, minitåg och Galejans 
tivoli. LillSkansen med smådjur som 
kaniner, kattungar och minigrisar är 
väldigt populärt, liksom stadskvarteren  
med bland annat skomakeri och 
bageri. Att ta del av svenska traditioner 
kring exempelvis jul och midsommar  
är också mycket uppskattat. 
www.skansen.se
 
AQUARIA VATTENMUSEUM Färg
glada clownfiskar, sjögurkor, sjöhästar, 
hajar och pirayor. Du kan också 
vandra i en tropisk regnskog där natten 
plötsligt faller och åskan mullrar. I den 
nordiska miljön får du veta mer om  
röding, kräftor och andra vattendjur 
som trivs här och i en tunnel under 
museet ser du rakt ut i omgivande 
Östersjön. 
www.aquaria.se
 

GRÖNA LUND (03) Anrikt nöjesfält 
med fantastiskt läge på Djurgården. 
Här finns attraktioner för hela familjen, 
från Nyckelpigan, klassiska karusellen 
och Lyktan för de minsta till Twister, 
Insane, Fritt fall och Eclipse för större 
barn och vuxna. Härlig tivoliatmosfär 
med mycket underhållning, trevliga 
restauranger och kaféer. 2015 öppnar  
House of Nightmare, Gröna Lunds mest  
skrämmande attraktion någonsin. 
www.gronalund.com

JUNIBACKEN (01) Kliv rakt in i Astrid  
Lindgrens underbara sagovärld och 
möt karaktärer som Pippi, Emil och 
Ronja, men även andra älskade barn
boksfigurer som Alfons Åberg och  
Mumintrollen. Åk det magiska Sago
tåget, lek i Villa Villekulla, busa på 
Sagotorget och ät ekologiskt och 
hembakat i cirkusrestaurangen. Ett 
underbart museum för stora och små. 
www.junibacken.se

TEKNISKA MUSEET (06) Innovationer,  
kreativitet, teknik och digitala 
ut maningar. Testa att göra egna upp
finningar, spela energispelet, utmana 
dig själv och andra på utställningen 
Sport, lär dig mer om några av  
världens mest framstående tekniska 
innovationer. I biosalongen Cino4 
visas filmer i 4D med rörliga stolar, 
vindpustar, dofter och vatten stänk. 
www.tekniskamuseet.se
 
LIVRUSTKAMMAREN (05) var från 
början svenska kungligheters vapen
förråd, idag visas Sveriges historia 
genom vackra dräkter, rustningar och 
vagnar. Här ordnas roliga aktiviteter 
för barn, bland annat provning av 
riddarkläder och klänningar. 
www.livrustkammaren.se

05 Livrustkammaren

02 Allsång på Skansen

01 Junibacken

03 Gröna lund

Tom Tits Experiment 04 06 Tekniska museet
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FJÄRILSHUSET HAGA OCEAN 
Hagaparken i Solna är inte bara en 
vacker landskapspark med historiska 
bygg nader som Haga Slott (där Kron
prinsessan Victoria med familj bor) 
utan här ligger också Fjärilshuset, en 
tropisk miljö med exotiska fjärilar, 
papegojor och andra djur. Sedan 
2013 finns här även spännande 
Haga Ocean, ett av Nordens största 
hajakvarium. 
www.fjarilshuset.se

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET  
& COSMONOVA Stort, mycket 
spännande museum som täcker in allt 
från universum till jordens inre. Följ 
människans utveckling, lär mer om 
livet i vattnet, Polartrakterna, Sveriges 
natur, klimatet på jorden, dinosaurier 
och mycket mer. På Cosmonova visas 
fascinerande naturfilmer i 3D. 
www.nrm.se
 

LEKPARKER I Stockholm finns många 
parker och lekytor. Några exempel 
är Bryggartäppan (Södermalm) i 
1800talsmiljö med röda stugor och  
en trähäst med vagn, Vasaparken 
(Vasastan) med bland annat 
studsmattor, gungor, sandlådor och 
bollspelsplaner samt Humlegårdens 
parklek (Östermalm) med klätter
ställning, bollspelsytor och mycket mer. 
Under vintern spolas is i bland annat 
Kungsträdgården (där det går att hyra 
skridskor) och i Vasaparken. 
www.stockholm.se

ERIKSDALSBADET Ett av Stockholms 
mest populära äventyrsbad med 
vildfors, rutschkana, strömvirvel och 
utesimbassäng. Här finns även  
motionssimbanor, bubbelpooler och 
en plaskdamm för de minsta. 
www.eriksdalsbadet.se

SKYVIEW Se Stockholm från toppen 
av Ericsson Globe, världens största 
sfäriska byggnad. En tur med glas
gondolen tar cirka 20 minuter  
och bjuder på fin utsikt 130 meter  
över havet. Köp biljetter och boka en 
tid på hemsidan innan besöket för  
att slippa köer. 
www.globearenas.se/skyview
 
TOM TITS EXPERIMENT (04) Med  
pendeltåget tar du dig enkelt till 
Södertälje och Tom Tits Experiment. 
Det blir en dag fylld av spännande 
experiment, stormvindar, såpbubblor, 
illusioner, viktlöshet, en spegellabyrint 
och mycket, mycket mer. Åk rutchkana 
genom hela huset, känn, hoppa, studsa 
och balansera. Sommartid finns en 
experimentpark utomhus. 
www.tomtit.se
 

Stockholm för små och stora barn

Upptäck StockholmUpptäck Stockholm

Följ oss på Instagram
@visitstockholm

Fler familjevänliga tips hittar 
du på visitstockholm.com

  Tips! 
” If you visit Stockholm with children, Juni-
backen is very interesting. Also the boat 
trip to Drottningholm was very beautiful.” 
Wouter Dusauchoit, Belgien
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DAG 1: Börja dagen med att ta dig  
till Strömkajen. Här avgår Sightseeing
turen Djurgården runt med båt.  
Turen som tar cirka 50 minuter går 
förbi Vasamuseet, Waldemarsudde 
och en rad historiska byggnader i 
vacker miljö. Fortsätt till Gamla stan för 
ett besök på Kungliga Slottet. Här kan 
du se de pampiga paradvåningarna, 
Skatt kammaren med riksregalierna  
och Vaktparaden. Att promenera i 
Gamla stans mysiga kvarter är ett 
måste för alla som besöker Stockholm.  
Passa även på att äta lunch eller fika  
på något av alla kaféer och restau
rang er här (01). Avsluta dagen med  
att besöka Stadshuset vars karaktär
istiska torn med tre kronor är ett land
märke i Stockholm. Härifrån har du  
en fantastisk utsikt över stan (02). 
 

DAG 2: Ta spårvagn, buss eller färja 
ut till Djurgården för två av Stockholms 
mest populära sevärd heter. Börja med 
ett besök på Skansen, världens äldsta 
friluftsmuseum. Här finns flera restau
ranger, kaféer och mysiga matbodar 
att äta lunch på. En kort promenad från 
Skansen ligger Vasamuseet, världens 
enda bevarade 1600talsskepp 
som efter 333 år på havets botten 
bärgades och restaurerades. Museet, 
som är Skandinaviens mest besökta, är 
en unik upplevelse. Avsluta dagen med 
att promenera över Djurgårdsbron till 
stadsdelen Östermalm för ett besök i 
Saluhallen vid Östermalms torg. 

Är du intresserad av konst börjar 
du dagen med att se en av världens 
största samlingar av modernt fotografi 
på Fotografiska vid Stadsgårdskajen. 
Passa på att äta ekologisk lunch på 
museets restaurang som även bjuder 
på fantastisk utsikt. Ta en promenad 
längs Skeppsbron i Gamla stan, förbi 
Kungliga slottet ut till Skeppsholmen. 
Här ligger Moderna museet (04) som 
har en imponerande samling modern 
och samtidskonst med verk av bland 
annat Picasso och Warhol. 

Stockholm på 48 timmar 

03 Båtsightseeing 04 Moderna museet

02 Utsikt från Stadshuset

01 Gamla stan
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Upptäck Stockholm

48 timmar
Båtsightseeing (03)
Gamla stan

Kungliga Slottet

Stadshuset 

Skansen

Vasamuseet

Östermalmshallen

Fotografiska

Moderna museet

Fler tips för 24, 48 eller  
72 timmar hittar du på  
visitstockholm.com

  Cykla  
på Djurgården

” Renting a bike and 
just riding around 
Djurgården in sum-
mer, maybe have a 
picnic in between!” 
Katty Caraballo,  
Colombia

DET SMARTA SÄTTET ATT  
UPPTÄCKA STOCKHOLM

Fri 
entré 

till mer än 75 museer 
och attraktioner

Fri 
sightseeing 
till fots, med cykel  

och båt

STOCKHOLMSKORTET

CHILD•BARN
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Smart, smidigt 
och prisvärt! 

Köp Stockholmskortet 
på Stockholm Visitor Center 

eller online på 
visitstockholm.com

Annons

insta
gram

.com
/visitstockholm

insta
gram

.com
/visitstockholm

https://sv-se.facebook.com/visitstockholm
http://www.visitstockholm.com/sv/
http://www.visitstockholm.com/sv/stockholmcard/
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STIEG LARSSONS 
MILLENNIUM
50 000 personer har hi� ills 
vandrat i Lisbeth Salanders 
och Mikael Blomkvists 
fotspår på Södermalm. Följ 
med på en guidad tur på 
engelska eller vandra på 
egen hand med vår karta 
som fi nns på svenska och 
sju andra språk.

Bilje� er på Stadsmuseet 
stadsmuseet.stockholm.se
 

SKOGSKYRKOGÅRDEN
Världsarvet lockar med 
sin arkitektur och natur 
besökare från världens alla 
hörn. Guidade visningar 
på svenska och engelska, 
bilje�  ingår i Stockholms-
kortet.
www.skogskyrkogarden.se
 
 

MEDELTIDSMUSEET
Upplev hur folk levde i 
Stockholm på medeltiden. 
Audioguide på svenska och 
fl era andra språk. Fri entré.
www.medeltidsmuseet.
stockholm.se 

50 000 personer har hi� ills 

Foto: Susanne Hallmann, 
Kyrkogårdsförvaltningen Stockholms stad

Foto: Mikael Almehag

Världsarv
Tre Stockholmsplatser finns upptagna på 
Unescos världsarvslista.

Det svenska kungaparets bostad DROTTNING
HOLM (02) brukar kallas Nordens Versailles.  
Slottet, som började byggas på 1600talet, 
omges av en vacker park och flera unika  
byggnader som Kina Slott och Slotts teatern. 
www.kungahuset.se 

SKOGSKYRKOGÅRDEN (01) Ett av den  
modernistiska arkitekturens främsta verk skapat 
av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz. Här 
möts olika miljöer i ett vackert samspel som  
bjuder in till ro och eftertanke. Greta Garbo har 
sin gravplats här. Under juli–sept ges guidade 
visningar, på söndagar även på engelska. 
www.skogskyrkogarden.se 

BIRKA (03) var den viktigaste handelsplatsen 
för hela Mälardalen under vikingatiden. Idag 
finns här fornlämningar, en rekonstruerad 
vikingaby, ett museum och annat spännande 
att upptäcka. Öppet maj–sept.
www.stromma.se

01 Skogskyrkogården

02 Drottningholms slott

03 Birka

Upptäck Stockholm

Shopping
Stockholm är en shoppingstad att räkna med, oavsett vad du söker.  
Från de stora varuhusen, galleriorna och modekedjorna till små kvartersbutiker 
och lyxiga boutiquer. Du kommer också upptäcka svensk design som med sin 
enkelhet och funktionalitet gjort sig känd världen över.

Naturskön båttur

Ta båten från Stadshuskajen 
till Drottningholm på Lovön 
och Birka på ön Björkö. Turen 
tar en respektive två timmar 
och går genom natursköna 
Mälaren. 

Unika souvenirer
Det finns gott om vikingahorn 
och T-shirts med älgtryck i 
souvenirbutiker runt om i 
Stockholm.

För dem som söker något  
annat, något med den där lilla 
extra svenska touchen, finns 
här några förslag på vad man 
kan leta efter i stället.

Träskor – svenska träskor  
har blivit ett hett objekt igen

Sergelstorgsmönstret – på 
bland annat brickor och glas-
underlägg

Hemgjord kola – 30-tals-
inspirerade Pärlan konfektyr

Svensk parfym – Byredo

Inredning och design

 visitstockholm.com

Foto: Shutterstock
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Guide till svensk 
design
Svensk och skandinavisk 
design handlar mycket om 
enkla, rena linjer och  
funk tionalitet. Här är några  
exempel på design och  
butiker att hålla utkik efter. 

ACNE Svensk design som 
skördat stora framgångar 
över hela världen, bland 
annat genom sin innovativa 
jeanskollektion. 

WHYRED Internationellt känt 
märke med sin egen variant 
av en preppy, collegeinspire-
rad look.

HOPE Klädmärke som  
känne tecknas av sin stilrena 
och androgyna design. 

OUR LEGACY Klassisk design 
och bra materialval för plagg 
som ska hålla länge, både 
stil- och kvalitetsmässigt.

H&M I Stockholm hittar du 
förutom H&Ms flagship store, 
inredningsbutiken  
H&M Home, H&M Man samt 
framgångskoncepten COS 
och & Other Stories. 

DESIGN HOUSE STOCKHOLM 
Kedja med skandinavisk  
design. Här säljs stilrent 
formgivna inrednings detaljer, 
porslin och kläder.

DESIGNTORGET Kedja med 
flera butiker som säljer  
sam tida svensk design, 
inredning, kökstillbehör, 
böcker, lek saker och kuriosa. 

ORDNING & REDA Svensk 
design känd för sin rena och 
enkla stil. Här hittar du allt-
ifrån väskor och plånböcker 
till fotoalbum, antecknings-
böcker, pennor och vykort.

Urban Deli vid parken Nytorget är inte 
bara restaurang och butik utan också 
en av Södermalms mest populära 
mötesplatser. I närheten finns Pärlans 
konfektyr, en 1930talsinspirerad butik 
med handgjorda kolor. Grandpa med 
en personlig blandning av kläder, skor, 
accessoarer, vintage och inredning är 

03 Brunogallerian

04 Livly

01 Åhléns

02 Svenskt Tenn

Trendig och  
prisvärd shopping
Är du ute efter stora varuhus och 
butikskedjor med trendig och prisvärd 
shopping ska du hålla dig i CITY. Här 
finns de flesta stora modekedjorna 
representerade, bland dem förstås 
H&M som fyller hela kvarter i området. 
Sveriges största varuhus, Åhléns City 
(01), vid Sergels Torg erbjuder bland 
annat Nordens största skönhetsavdel
ning, personal shopping och ett brett 
utbud av svenskt mode och design.  
NK på Hamngatan är Stockholms klart 
lyxigaste och mest anrika varuhus, 
öppnat 1902. På andra sidan gatan 
ligger Gallerian, Stockholms första  

och största inomhusgalleria där du 
bland annat hittar Hollister. Ett nytt 
inslag i city med fokus på spännande 
miljö, unika butiker och restauranger  
är Mood Stockholm.

Urban trend, vintage 
och second hand
SÖDERMALM är en ung, kreativ och 
lite bohemisk stadsdel där det är lätt 
att trivas. Söker du trendigt mode, 
inredning, vintage och second hand är 
det hit du ska gå. I kvarteren söder om 
Folkungagatan, kallat SoFo, hittar du 
en spännande blandning av butiker, 
barer och restauranger. Ekomedvetna 

where life is sweet
REGERINGSG.48 | NORRL ANDSG.13
OPEN 10–20 | SAT 10–18 | SUN 11–17
MOODSTOCKHOLM.SE

Life according to Mood Stockholm
Mood Stockholm är en plats för njutning. Därför har vi satsat på en inspirerande miljö med en skön mix av mat,  
heminredning och mode. Här hittar du barer, restauranger och unika butiker i en annorlunda tappning. Inte undra  
på att det är här stockholmarna samlas för att shoppa, umgås och ha det trevligt både på vardagar och helger.  
Vår concierge på våning 3 hjälper dig med de flesta vardagsbestyr och träkojorna på vår terrass är en perfekt miljö 
för mindre möten och konferenser. De många butikerna gör det enkelt att stilla shoppinghungern och restaurangerna  
serverar frukost, lunch, fika och middag till de som vill ha det där lilla extra. Unna dig ett glas bubbel eller färskpressad 
juice, bli förälskad i en ny topp eller koppla av med en skönhetsbehandling. Välkommen!

Fler shoppingtips hittar du 
på visitstockholm.com

Shopping

ett måste, liksom Tjallamalla med nytt 
svenskt mode, skor och vintage. I Sofo 
hittar du även Sivletto, en excentrisk 
livsstilsbutik i sann 1950talsanda med 
kläder, inredning, tidningar och musik. 
Några kvarter norrut, på Götgats
puckeln, erbjuds en urban blandning 
av ungt och trendigt mode, populära 
kaffebarer och restauranger. Kolla 
exempelvis in Brunogallerian (03), 
Monki och Weekday. 

Exklusivt mode, 
inredning och konst
I exklusiva stadsdelen ÖSTERMALM 
kring Kommendörsgatan, Nybrogatan 
och Sibyllegatan hittar du många av 
Sveriges högst ansedda antikvitets
handlare för konst, möbler, smycken, 
böcker och mattor. Kolla också in den 
klassiska svenska inredningsbutiken 
Svenskt Tenn på Strandvägen (02) 
där du bland annat hittar Josef Franks 
färgsprakande mönster och en fin 
presentavdelning. I kvarteren kring 

Biblioteksgatan hittar du ett dynamiskt 
centrum för lyxig shopping av svenskt 
och internationellt mode. Här finns 
märken som Acne, Whyred, Armani 
och Marc by Marc Jacobs represen
terade, liksom Prada, Ralph Lauren och 
svenska dofthuset Byredo. Du hittar 
även H&M:s konceptbutiker COS och 
& Other Stories samt svenska barn 
modemärket Livly (04). I Biblioteksstan 
hittar du även butiker med varu märken 
som Gucci, Louis Vuitton, Bottega 
Veneta samt exklusiva boutiquer som 
Mulberry och Versace. 

Outlet
På Stockholm Quality Outlet, en halv
timme utanför stan, har du chansen att 
göra riktiga fynd bland mode, skor,  
sport, outdoor, accessoarer och hem
inredning. I ett 50tal butiker finns mer 
än 100 varumärken representerade. 
Här hittar du bland annat svenska 
Acne, Björn Borg, Filippa K, Haglöfs, 
Hope, Odd Molly, J Lindeberg, Nudie 
och Peak Performance. 
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Nytänkande, klassiskt, modernt, mysigt, svenskt och internationellt.  
Stockholms restaurangutbud är något utöver det vanliga. Här föds  
gastronomiska trender, nya matkoncept tar form och såväl stjärnkockarna 
som stjärnkrogarna är många. Här bjuder vi på ett litet smakprov. 

Matstaden  
Stockholm

FO
TO

: RESTA
U

RA
N

G
 EK

STED
T.

Matstaden Stockholm

Klassiskt svenskt
DEN GYLDENE FREDEN Svensk  
husmanskost på unik krog uppförd 
redan 1722 vilket gör den till en  
av världens äldsta.  
Huvudrätt från cirka 180 kr. 
Österlånggatan 51, 0824 97 60
www.gyldenefreden.se

GUBBHYLLAN Svensk matkultur  
anpassad efter säsong med fokus  
på enkelhet, ekologi och etik.  
Inhyst i anrika lokaler på Skansen.  
Huvudrätt från cirka 135 kr. 
Skansen, 0866 44 200
www.gubbhyllan.se

TRADITION Modern miljö möter  
klassiska svenska smaker. Finns  
både i Vasastan, på Södermalm  
och i Gamla stan. Mycket prisvärt. 
Huvudrätt från cirka 160 kr. 
Tulegatan 10, 08684 295 25
Tjärhovsgatan 5, 08120 591 92
Österlånggatan 1, 0820 35 25
www.restaurangtradition.se

KVARNEN Legendarisk restaurang, 
bar och mötesplats på Södermalm. 
Här serveras klassisk svensk husmans
kost till bra pris i klassisk miljö. 
Huvudrätt från cirka 159 kr. 
Tjärhovsgatan 4, 08643 03 80
www.kvarnen.com

KNUT Med enkla kvalitetsråvaror 
lagas norrländska rätter som souvas, 
älgfärsbiffar och tunnbrödspizza med 
västerbottenost. Fjällkänsla mitt i stan. 
Huvudrätt från cirka 179 kr.
Upplandsgatan 17, 0830 40 57
www.restaurangknut.se

PRINSEN Serverar svenska klassiker 
av kvalitet, till exempel en välkänd och 
populär version av Biff Rydberg.
Huvudrätt från cirka 179 kr.
Mäster Samuelsgatan 4, 08611 13 31
www.restaurangprinsen.eu

MEATBALLS FOR THE PEOPLE  
Köttbullar, den svenska klassikern 
framför andra. Här lagade med mycket 
kärlek, av råvaror med hög kvalitet. 
Huvudrätt från cirka 125 kr
Nytorgsgatan 30, 08 – 466 60 99
www.meatball.se

Lyx till budgetpris
LILLA EGO Kvarterskrog som på  
kort tid blivit en av Stockholms mest 
uppskattade restauranger. Här  
lagas svenska rätter av hög kvalitet 
med mycket matkärlek till bra pris.  
Boka bord!
Huvudrätt från cirka 175 kr.
Västmannagatan 69, 0827 44 55
www.lillaego.com

THE FLYING ELK ”Proper pub grub”  
på tvåstjärniga Frantzéns gastropub  
i Gamla stan. 
Huvudrätt från cirka 185 kr. 
Mälartorget 15, 0820 85 83
www.theflyingelk.se

SPECERIET Gastrologiks bakficka  
som erbjuder lyxiga och prisvärda 
smakupplevelser. Enbart drop in. 
Huvudrätt från cirka 135 kr. 
Artillerigatan 14, 08662 30 60
www.speceriet.se

LUX DAG FÖR DAG Skön hemma 
hoskänsla intill Mälaren. Här styr 
råvaror och säsong menyn som har 
tydlig skandinavisk profil. 
Huvudrätt från cirka 185 kr. 
Primusgatan 116, 08619 01 90
www.luxdagfordag.se

B.A.R Färska råvaror från havet  
som du själv väljer ur akvariet eller 
is montern vid havsgrillen. Säsongs
betonade rätter i modern miljö. 
Huvudrätt från cirka 165 kr. 
Blaiseholmsgatan 4A, 08611 53 35
www.restaurangbar.se

Vid vattnet
MÄLARPAVILJONGEN Sommaridyll 
under regnbågsflaggan som serverar 
moderna svenska rätter. Utsedd till en 
av ”Best neighborhood restaurants in 
the world” av Condé Nast Traveller. 
Öppet under sommarhalvåret. 
Huvudrätt från cirka 175 kr. 
Norr Mälarstrand 64, 08650 87 01
www.malarpaviljongen.se

NYFIKEN GUL Kafé, restaurang och 
bar vid Årstaviken på Södermalm.  
Här grillar du maten själv, ofta ackom
panjerad av livemusik. Som en lyckad 
grillfest hos en vän. Öppet sommartid. 
Huvudrätt från cirka 120 kr.
Hammarby slussväg 15, 08642 52 02
www.nyfikengul.se 

  Det här får du inte  
missa när du besöker min  
hemstad Stockholm

 ”  Hammarbybacken: Mitt stora fritids
intresse är brädåkning och framförallt snow
board. Det är helt unikt att kunna pröva på 
skidåkning så centralt och något ni bara 
måste göra om ni kommer hit på vintern. 
Här finns möjlighet att hyra utrustning. 

    Junibacken: Tar dig och dina barn in i 
Astrid Lindgrens värld. Ett självklart stopp 
för familjen.

 Restaurang Volt: Om jag ska tipsa om en 
riktigt trevlig och intressant restaurang förutom mina egna så vill jag slå ett slag för 
restaurang Volt. Den startades av fyra unga väldigt engagerade krögare och är ett 
mycket bra exempel på det nya nordiska köket”
Niklas Ekstedt, krögare Restaurang Niklas och Restaurang Ekstedt

Mat i världsklass
Moderna konceptrestauranger, innovativa kök och Guide Michelinstjärnor.  
I Stockholm finns några av världens bästa och mest kreativa kockar. Flera av 
dem är med i eller har varit med i det svenska kocklandslaget som rönt stora 
framgångar med två OS-guld och två VM-guld som främsta meriter.  
Ekstedt, Esperanto, Frantzén, Gastrologik, Oaxen krog, Operakällaren, 
Mathias Dahlgren Matbaren och Mathias Dahlgren Matsalen är ett urval 
restauranger som bjuder på matupplevelser utöver det vanliga. 

  Tips! 
” Fika, as much as possible!”

Hannah Trickett, London, UK

https://sv-se.facebook.com/visitstockholm
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Foodtrucks –  
mat på hjul

Allt fler har upptäckt Stock-
holms foodtrucks, rullande 
restauranger med olika kök 
som vegetariskt, vietname-
siskt, turkiskt, rawfood och 
mexikanskt. Helt enkelt bra 
snabbmat till bra pris. 

stockholmfoodtrucks.nu

OAXEN KROG & SLIP Slip serverar  
vällagad bistromat medan Krog  
bjuder på fine dining. Båda restau
rangerna fokuserar på svenska, lokal
producerade och säsongs anpassade 
smaker.
Huvudrätt från 155 kr (Slip),  
meny från 1650 kr (Krog)
Beckholmsvägen 26, 08551 531 05
www.oaxen.com

SJÖCAFÉET Lunch, husmanskost och 
pizza med ett av Stockholms finaste 
lägen precis vid Djurgårdsbron.  
De har även en trevlig bar. 
Huvudrätt (pizza) från cirka 110 kr.
Galärvarvsvägen 2, 08661 44 88
www.sjocafeet.se

RESTAURANG HJERTA Skärgårds
känsla mitt i stan året om på Skepps
holmen. Svenska och franska smaker. 
Huvudrätt från cirka 185 kr. 
Slupskjulsvägen 28, 08611 41 00
www.restauranghjerta.se

ÅNGBÅTSBRYGGAN Museum, 
restaurang och bar i ett, med vackert 
läge och marin känsla. Svenska smaker 
med betoning på fina fiskrätter  
men även klassiker som ångbåtsbiff. 
Huvudrätt från cirka 155 kr.
Strandvägen Kajplats 18,  
08534 89 704
www.angbatsbryggan.com

Mycket 
för pengarna
VIGÅRDA F12gruppens snabbmats
kedja med restauranger i centrala 
Stockholm. Serverar vällagade  
hamburgare och goda tillbehör till 
mycket bra pris, i skön miljö. 
Huvudrätt från cirka 70 kr.
Norrlandsgatan 13, 08505 244 66
Kungsgatan 25, 08505 244 69
www.vigarda.se

JAMIE’S ITALIENSKA Nordens första 
Jamie’s Italian, ett framgångskoncept 
av Jamie Olivier, på Scandic hotell 
Anglais. Med ekologiska och när
producerade råvaror lagas italienska 
klassiker och moderna rätter. Mysig 
miljö som passar alla. 
Huvudrätt från cirka 119 kronor
Humlegårdsgatan 23, 08517 34 020
www.jamiesitalian.se

K25 Modern food court med 11 olika 
kök och mat från världens alla hörn. 
Kungsgatan 25.
www.k25.nu

HERMANS Populär ekologisk och 
vegetarisk buffé med fantastisk utsikt 
över Stockholm. Buffé från 175 kr. 
Fjällgatan 23B, 08643 94 80
www.hermans.se

VAPIANO Fem restauranger i olika 
stadsdelar, bland annat Gamla stan. 
Italienska rätter som tillagas i öppna 
kök. Snabbt och enkelt ”à la minute”. 
Huvudrätt från cirka 80 kr. 
www.vapiano.se

Matstaden StockholmMatstaden Stockholm

Klassiska  
konditorier
VETEKATTEN Ett av Stockholms  
mest kända kaféer, serverar svenska 
bakverk av hög kvalitet. 
www.vetekatten.se

TÖSSEBAGERIET Anrikt konditori  
på samma adress sedan 1920, bland 
annat känt för sina goda semlor. 
www.tosse.se

FLICKORNA HELIN VOLTAIRE Djur
gårdskafé med eget bageri och härlig 
uteservering med utsikt över vattnet.
www.helinvoltaire.com

GRILLSKA HUSET Kafé och bageri  
vid Stortorget i Gamla stan med  
mysig terrass och goda bakverk. 
www.stadsmissionen.se

Kaféer med  
karaktär
CHOKLADKOPPEN Litet, mysigt och 
personligt kafé vid Stortorget i Gamla 
stan. Här svajar regnbågsflaggan 
året om. 
www.chokladkoppen.se

VURMA Kedja med fyra kaféer i 
olika stadsdelar, alla lika personliga, 
färgstarka och populära. 
www.vurma.se

CAFÉ STRING Skönt kafé inrett med 
50 och 60talsprylar, där allt är till 
salu. Frukostbuffé på helgerna.
www.cafestring.se

GILDAS RUM Stilfullt och kitschigt kafé 
som serverar hembakade sötsaker och 
populära lunchrätter. 
www.gildasrum.se 

Åk båt!
”Mitt bästa tips är att utnyttja 
Stockholms vatten! Utgå från 
Nybroplan, ta ett stopp vid 
Blockhusudden, ät en god 
lunch på Thielska Galleriet. 
Fortsätt sedan ut i Stockholms 
skärgård! Åk en rundtur och 
avsluta med en middag i stan. 
Ta en drink i Cadierbaren på 
Grand Hôtel. Bege er sedan 
till ett enkelt men säkert kort, 
restaurang PA & Co.”

Monika Ahlberg,  
Matkreatör och kokboksförfattare, 
driver Thielska museets café

Upptäck kaféstaden 
Stockholm!
”Mitt bästa tips är att passa 
på att njuta av Stockholms 
fantastiska kaféer, till exem-
pel Johan & Nyström och 
Drop Coffee. Missa inte heller 
kaffe baren Mean Coffee, 
en liten pärla på Vasa gatan 
med kaffe av absolut högsta 
kvalité! 

Tobias Palm,  
Barista på Johan & Nyström

fler restaurangtips hittar  
du på visitstockholm.com

Fler kafétips hittar du på 
visitstockholm.com

Den Gyldene Freden

Oaxen Krog & Slip

Ta en fika!
 
Visste du att vi svenskar är unika med vår fikakultur? I över hundra år har vi 
haft det här alldeles egna ordet för att dricka kaffe, te eller saft, gärna med 
ett bakverk till. Om du gillar att fika har du verkligen kommit rätt, för här finns 
mängder av trevliga kaféer och konditorier. På senare år har det även dykt upp 
en rad kaféer för passionerade kaffeentusiaster. Här är varje serverad kopp ett 
hantverk av väl valda bönor och den perfekta blandningen. 

Kaffe för  
finsmakare
DROP COFFEE Ekologiskt och 
rättvisemärkt kaffe som rostas på plats. 
Tvåfaldig vinnare av Barista cup.
www.dropcoffee.se

SOSTA Kaffe på italienskt vis, på 
stående fot vid baren. Sägs ha  
Stockholms bästa espresso. 
www.sosta.se

KAFÉ ESAIAS Kaffepassion med fokus 
på hantverk och kvalitet. Internationellt 
uppmärksammat. 
www.kafeesaias.se

JOHAN & NYSTRÖM Kaffebar,  
rosteri och konceptbutik som drivs av 
kaffe entusiaster med känsla för kvalitet. 
www.johanochnystrom.se
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Det bästa av mitt Stockholm!
Områden: Sofo och Gamla stan med allt vad 
det innebär av shopping, mat, dryck och  
promenad. En lördag i Sofo och Bondens 
marknad är en kanonupplevelse. Att ta båten 
ut i skärgården är självklart fantastiskt.  
Ett måste då är äta lunch eller middag på 
Ingmarsö Krog. 

Restauranger: Vill du äta Sveriges godaste 
mat så gå till Frantzén i Gamla Stan, eller tvärs 
över gatan till Flying Elk som också är väldigt 
bra. Stockholms bästa Biff Rydberg serveras 

på Bistro Jarl och deVille 
har magisk mat. Franska 
köket på Chez Betty är 
ett måste, precis som 
asiatiska Shibumi och 
unika Rolfs Kök. Missa 
inte heller brunchen på 
Marie Laveau. 

Anna Ungh, Restaurangchef 
Nytorget Urban Deli

KUNGSGATAN 65 • OPEN DAILY 13–05 • BRING PASSPORT 
MINIMUM AGE 20 YEARS • CASINOCOSMOPOL.SE

GAMBLING PROBLEMS? CALL +46 020- 81 91 00

WELCOME
TO STOCKHOLM'S INTERNATIONAL CASINO 

BARS • RESTAURANT
CASINO GAMES • SPORT ZONE

Friends Arena, 169 79 Solna
Telefon 08–502 535 00

FÖR GUIDADE VISNINGAR OCH

EVENEMANG SE FRIENDSARENA.SE

Sköna Södermalm
Bohemiskt, rockabilly, reggae, 
fashionista, electro och gay. På Söder
malm samsas alla möjliga stilar och 
stämningen är ofta skönt avslappnad. 
Nattlivet är koncentrerat kring Slussen, 
Medborgarplatsen och Hornstull. Här 
hittar du klubbar som Debaser, Under 
bron och gayklassikern Side Track. 
Populärt barhäng bjuds bland annat 
på Morfar Ginko, Tjoget, Marie Laveau 
och Folkbaren. 
www.debaser.se
www.underbron.com
www.sidetrack.nu
www.morfarginko.se
www.tjoget.com
www.marielaveau.se
www.folkbaren.se

Stockholmsnatt

Stockholmsnatt
Sköna hotellbarer, mysiga pubar, trendiga klubbar, små och stora 
scener. Stockholms natt och nöjesliv är stort, brett och mångfacetterat. 
Här hittar du ett litet urval. 

03 Guldbaren

01 Berns

02 Trädgården

Fler nöjestips hittar du på  
visitstockholm.com och  
gaylesbian.visitstockholm.com

Glamourösa 
Stureplan
Runt den välbekanta svampformade 
pelaren mitt på Stureplan vimlar  
affärsfolk, medieprofiler och kändisar 
på några av stans mest exklusiva  
klubbar och krogar, så var beredd  
på köer och selektiv entré. Här ligger 
klassiska klubbar och trendiga barer 
som Riche, Sturecompagniet, Spy Bar 
och Story Hotel.
www.riche.se
www.sturecompagniet.se
www.stureplansgruppen.se
www.storyhotels.com

Stockholmsnatt

Hotellbarer
Att ta en drink på någon av Stockholms alla sköna  
hotellbarer är uppskattat bland både stockholmarna  
själva och besökare. Eleganta Cadierbaren på Grand 
Hôtel, Lyxiga Guldbaren (03) på Nobis hotel och 
cocktail baren på Berns (01) boutiquehotell är några 
exempel.
www.cadierbaren.se
www.nobishotel.se
www.berns.se

Unik atmosfär
Söker du det lilla extra finns mycket att välja mellan i 
Stockholm. Upptäck exempelvis Och himlen därtill som 
förutom utmärkta drinkar bjuder på milsvid utsikt över 
Stockholm med omnejd, Tweed Bar, en dröm för anglofi
ler och anrika restaurang Tranans sköna bar. 
www.restauranghimlen.se
www.tweedbar.se
www.tranan.se

Sommarklubbar
Stockholmare vet hur man tar till vara på de långa ljusa 
sommarnätterna. Njut av ljumma vindar med en drink 
i handen på någon av de populära sommarklubbarna 
Trädgården (02), Mosebacketerrassen & Södra Bar och 
F12 Terrassen.
www.tradgarden.com
www.sodrateatern.com
www.f12.se

 Kvällspromenad

” A walk around the coast of 
Skeppsholmen at night,  
especially during winter  
when all the Christmas lights  
in central Stockholm are lit,  
is a nice, quiet activity.” 

Anna Robbins, USA
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SE STOCKHOLM 
PÅ 20 MINUTER

Följ med på en nervkittlande resa längs utsidan av Ericsson Globe. 
Från toppen av världens största sfäriska byggnad, 130 meter över 
havet, väntar en oslagbar utsikt över en av de vackraste huvudstäder 
som fi nns. Ett måste för alla Stockholmsbesökare.

Öppettider: 
1 jan – 30 jun, vardagar 9.30 – 18.00, helger 9.30 – 16.00
1 jul – 16 aug, alla dagar 9.00 – 21.00
17 aug – 31 dec, vardagar 9.30 – 18.00, helger 9.30 – 16.00

Biljetter: www.globearenas.se/skyview    
  Globen 

Stockholmsnatt

Evenemangstaden 
Stockholm
 
Musik, teater, sport, utställningar, mässor och festivaler. Varje dag året om går små  
och stora event av stapeln i Stockholm, Skandinaviens största evenemangstad.  
Här finns arenorna, kommunikationerna, medierna, erfarenheten och, framförallt, publiken.

Prinsbröllop  
i Slottskyrkan

Den 13 juni 2015 blir  
det återigen kunglig yra  
i Stockholm då Prins  
Carl Philip och hans Sofia 
gifter sig i Slottskyrkan  
på Kungliga Slottet i  
Gamla stan. 

FO
TO

: JEN
S SKO

V
G

A
A

RD
, TH

E C
O

LO
R RU

N
 N

O
RD

IC
.

FO
TO

: ERIK
A

 G
ERD

EM
A

RK
, K

U
N

G
A

H
U

SET.

www.globearenas.se/skyview


Stockholm Guide—2726—Stockholm Guide

Följ oss på Facebook
@visitstockholm

Ända sedan de olympiska spelen  
1912 har Stockholm fungerat som en 
magnet för evenemang av olika slag. 
Scener och arenor samlar svenska 
och inter nationella stjärnor, idrotts
arrangemang som Asics Stockholm 
Marathon och Sweden International 
Horse show lockar besökare från hela 
världen. Med nya mötesplatser som 
fotbollens nationalarena Friends och 
Tele2 Arena vid Ericsson Globe har 
fler möjligheter öppnats och bidragit 
till ett ännu större utbud av spännande 
arrangemang.

Här hittar du ett urval av allt som 
händer i Stockholm under 2015.  
Under våra teman kan du se mer av 
just den typ av evenemang som du  
gillar som mat, idrott och festivaler. 

Evenemangstaden StockholmEvenemangstaden Stockholm

STOCKHOLM
08 30 00 00

470 SEK STOCKHOLM «» ARLANDA
• Samarbetspartner med Stockholm 

Visitors Board
• Alltid fast pris i TaxiKurirs app
• Boka din taxi på 08-30 00 00 

eller ladda ner vår app

• 

• 
• 

Ladda ner genom
att scanna QR-koden

2015

Januari
Konståknings EM (01)

Vårsalongen, Liljevalchs

Februari
Stockholm Design Week 

Vikingarännet

Antikmässan

 Sónar Stockholm

XL-Galan Friidrott

Mars
Nordiska Trädgårdar

Allt för sjön

Melodifestivalen

April
Kulturnatten (02)

Women’s Health Half 
Marathon

Maj
Lidingöloppet MTB

Tough Viking

Elitloppet

ASICS Stockholm  
Marathon

Juni
Smaka på Stockholm

Sveriges nationaldag

 Nationalsdagsgaloppen

Summerburst 

 Prinsbröllop

ÅF Off Shore Race

Midsommar, Skansen

Juli
 Stockholm Street  
Festival

 Roxette, Sjöhistoriska

Stockholm Pride

DN-Galan

Augusti
 Stockholm Music & Arts

 EuroGames, European 
Gay & Lesbian Sports 
Championship

Stockholm Skateathon

 Kulturfestivalen

 We are Sthlm, Europas 
största ungdomsfestival

Midnattssloppet

 Vattenfall World  
Triathlon Stockholm

Tough Viking

September
Tjejmilen

 Ö till Ö (04), swimrun  
tävling i skärgården

STCC Semcon Race 
Solvalla

Stockholm  
Halvmarathon

Finnkampen 

Stockholm Sailing  
Grand Prix

Lidingöloppet

 Scandinavian FIM  
Speedway Grand Prix 

U2, Ericsson Globe 

Velothon Stockholm

Oktober
Sthlm Jazz Festival

IF Stockholm Open

November
Stockholms Filmfestival

Ljusfesten, Hagaparken

Mitt kök

Vintermarathon

Sweden International 
Horse Show

December
Julmarknader och  
julkonserter

Nobeldagen

Nobelpriskonsert,  
Konserthuset

Stockholm Hundmässa

Luciafirande, Skansen

Nyårsfirande, Skansen

Utmana dig själv
Tough Viking
Vikingarännet 
Stockholm Challenge
Stockholm Skateathon
Sthlm bike
Velothon Stockholm
Ö till Ö (04)

Festivaler
Summerburst
Music & Arts 
Kulturfestivalen
Sónar Stockholm
Popaganda (05)
STHLM Fields
 

För matälskare
Smaka på Stockholm
Mitt kök
Stockholm food walks

Världens  
vackraste lopp
ASICS Stockholm Marathon (03)
Tjejmilen
Color run
Vintermarathon 
Midnattsloppet

Internationella  
mästerskap
EM i konståkning
Vattenfall World Triathlon Stockholm 
Eurogames
Sweden International Horse Show 
Finnkampen

Ytterligare tips och datum  
hittar du på  
visitstockholm.com

Mer info och  
webb adresser  
visitstockholm.com

02 Kulturnatten01 Konståknings EM 03 ASICS Stockholm Marathon

04 Ö till Ö

05 Popaganda
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TUR OCH RETUR SKÄRGÅRDEN 
– VARJE DAG ÅRET RUNT
Våra båtar ingår i Stockholms kollektivtrafik och går med 
täta turer på ett 30-tal båtlinjer över hela skärgården. 
När du har lust är det bara att kliva ombord och följa med. 
All information du behöver finns i terminalen vid Ström-
kajen, framför Grand Hôtel, och på waxholmsbolaget.se 

Stockholms  
skärgård
Närheten till vattnet och en skärgård med närmare 30 000 öar, kobbar 
och skär gör Stockholm unik. Under sommaren går trafiken med de 
vita skärgårdsbåtarna tät, men även under vintern väntar annorlunda 
upplevelser bortom storstaden. Här kan du njuta av vacker och speciell 
natur, åka på sälsafari, besöka historiska miljöer, se konst, vandra, cykla, 
paddla, äta närodlad mat och lokalproducerade skärgårdsdelikatesser. 

Från söder till norr till söder…
En ny skärgårdslinje öppnar i sommar  
för att du lätt ska kunna ta dig genom 
Stockholms vackra skärgård.
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Följ oss på Instagram
@visitstockholm

9. DJURÖ fem mil öster om Stockholm 
är förbundet med Stavsnäs via en 
vacker bro med storslagen utsikt över 
Kanholmsfjärden. Platsen har en rik 
historia som bland annat märks i den 
vackra träkyrkan från 1683. Stavsnäs 
hamn är en livlig knutpunkt. 

10. DALARÖ i södra skärgården nås 
snabbt med bil eller buss och är ett 
perfekt resmål för den som vill njuta  
av vacker natur, se unika kulturarv i 
form av sjunkna vrak samt koppla av  
i genuin skärgårdsmiljö. 

11. UTÖ är en populär åretruntö i den 
södra ytterskärgården känd för sina 
badstränder och fina kajakmiljöer.  
Här finns Sveriges äldsta järngruvor 
och välkända Utö Wärdshus med 
hotell, vandrarhem och restaurang. 

12. NYNÄSHAMN sägs vara den 
enda platsen i Stockholms län där du 
ser havshorisonten från fastlandet. 
Vandra längs Strandvägen, besök järn
åldershuset i Körunda eller populära 
öar som Landsort/Öja, Nåttarö, Rånö 
och Ålö. Du kan också klättra, vandra, 
spela golf, dyka och mycket mer. 

13. GÄLLNÖ norr om Värmdö bjuder 
på genuin skärgårdsmiljö, fina bad och 
lummig ängs och hagmark. Bebyggel
sen är koncentrerad till Gällnö by med 
butik, post och ett vandrarhem med 
självhushåll. Under sommaren finns 
kafé och bar.

14. Populära FINNHAMN är ett 
naturreservat som består av öarna 
Idholmen, med bästa badplatserna 
och ekologisk gårdsbutik, Stora Jolpan 
med vandrarhem, sommarbutik, kafé 
och krog samt Lilla Jolpan med orörd 
natur och fina promenadstigar. 

15. På SVARTSÖ, en av mellanskär
gårdens största öar, skiftar naturen  
från höga kullar till släta hällar, från löv 
och barrskog till öppen ängsmark.  
Här finns trevlig krog, stuguthyrning, 
bed & breakfast, affär och annan  
service. Här finns även Svartsö Lant
handel som för några år sedan utsågs 
till ”bästa skärgårdsbutik”.

16. MÖJA (01) med sin genuina 
skärgårds miljö är underbar att uppleva 
på cykel. Här finns vandrarhem, bed & 
breakfast, stugor, mataffär, gästhamn 
och flera restauranger. Det är också 
trevligt att hyra kajak och ta sig runt ön. 
Stora delar av skärgården öster om ön 
är naturreservat vilket gör paddlingen 
till något alldeles extra. 

Stadsnära öliv
Fjäderholmarna är det perfekta 
resmålet för dig som inte har så gott 
om tid men ändå vill få en försmak 
av skärgården. På bara 25 minuter 
når du den här mysiga ön med röda 
stugor, restauranger, kaféer, handels-
bodar och hantverk som glasblåsning. 
Här finns även Mackmyra whiskey-
museum. 

www.fjaderholmarna.se

Fler skärgårdstips och utflykter: 
visitstockholm.com/archipelago
www.stockholmarchipelago.se

Stockholms skärgård och utflykterStockholms skärgård och utflykter

01 Möja

02 Sandhamn

03 Grinda

1. GRISSLEHAMN, genuin fiskeby på 
Väddö i norra skärgården. Här köper 
du nyrökt fisk, äter närproducerad 
mat från gårdsmejeri, besöker Albert 
Engströms konstnärshem och kopplar 
av på Hotell Havsbaden. Du kan också 
ta färjan över till Åland. 

2. NORRTÄLJE, idyllisk huvudort i 
Roslagen med charmig stadskärna 
med mysiga butiker, konditorier och 
restauranger. Här finns också mycket 
att se för den konstintresserade samt 
museum och intressanta evenemang 
året om. 

3. LJUSTERÖ, en av skärgårdens större 
öar som erbjuder fina naturupplevelser, 
en rad olika boenden och restauranger 
samt en mångfald av aktiviteter. Paddla 
kajak, bada, besöka museum och 
upptäcka naturreservatet Östra Lagnö 
är en del av allt du kan göra här. 

4. GRINDA (03), trevligt dagsutflykts
mål i naturreservat en dryg timmes 
båtresa från Stockholm. Ön bjuder på 
fina klipp och strandbad, ett charmigt 
värdshus med omtalat kök och trevliga 
aktiviteter som kajakpaddling. 

5. VAXHOLM, populärt resmål året 
om som du enkelt når med både båt 
eller buss på cirka en timme. Stan är 
känd för sina välbevarade trävillor i 
karaktäristisk skärgårdsarkitektur, från 
tiden kring förra sekelskiftet. 

6. NACKA är kommunen där 
storstad och skärgård möts. Besök 
1700talsgårdarna Svindersvik och 
Stora Nyckelviken, kulturcentrum 
Dieselverkstaden, Designhotellet J eller 
naturreservaten Hellasgården och 
Velamsund. Nya Hamn är Sveriges 
första slagfältsmuseum med spännande 
historia och visningar. 

7. GUSTAVSBERG är centralorten i 
Värmdö kommun som utgörs helt av 
öar. Här kan du besöka porslinsmuseet, 
porslinsfabriken med butik, ett  
fantastiskt galleri och glasexpo, glas
hytta samt trevliga butiker och kaféer.

8. SANDHAMN (02) i ytterskär   
går dens hänförande havslandskap. 
Ön är den självklara mötesplatsen för 
seglare och under sommaren är nöjes
livet intensivt. I den charmiga byn finns 
värdshus, hotell, restauranger, barer 
och Kungliga Seglarklubben. 

Vinter i skärgården
En tur i Stockholms skärgård under 
vintern kan vara minst lika fascinerande 
som en sommardag. Luften är frisk och 
klar och det mörka vattnet står i skarp  
kontrast till snöklädda öar. Det råder  
ro och stillhet. Finnhamn, Möja och Sand-
hamn är några av de öar som du kan 
besöka på vintern. Du kan också åka på 
en guidad tur, äta julbord eller åka till en 
julmarknad på exempelvis Utö.

Stockholms 
skärgård

  Tips! 
” Seeing Stockholm  
by water is a must.” 
Greg Burgess,  
Glasgow, UK
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http://www.visitstockholm.com/sv/archipelago
www.stokholmarchipelago.se
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Boka online - www.stromma.se

sjöss
sightseeing till

stockholm 
panorama

Upplev hela stockholm 
på 75 minUter.

Dagliga avgångar från 
gUstav aDolfs torg.

köp din biljetter - online, hotell, Biljettkiosk strömkajen, stockholm tourist center, ombord

Det bästa sättet att uppleva  Stockholm är –  enligt 
många  –  från vattnet. Våra guidade båtturer tar dig 

längs  stadens kajer och genom  Stockholms citys 
 närliggande grönområden. 

SEK 280

22 busstopp

8 båtstopp

rabattEr 
till populära 
attraktioner

Pris fr. 280 kr

Fler utflykter
SIGTUNA (02), charmig småstad vid 
Mälaren, anlagd redan på 900talet 
och därmed Sveriges första stad. 
En liten promenadvänlig idyll med 
vackra trähus, ett omtalat Rådhus från 
1700 talet, trevliga butiker, små kaféer, 
restauranger, hotell och ett museum. 
Omkring Sigtuna finns fyra slott, bland 
annat Kungliga Rosersberg och  
Skokloster. Sigtuna nås med tåg eller 
buss på cirka en timme från Stockholm. 
På sommaren kan man ta en båttur.
www.destinationsigtuna.se

MARIEFRED (01), pittoresk och historisk 
småstad byggd kring Gripsholms slott, 
känt som Gustav Vasas slott grundlagt 
1537. Utforska slottets vackra salar, se 

den unika kungliga porträttsamlingen 
och promenera på den romantiska 
Slottsholmen. I Mariefreds mysiga 
stadskärna finns kaféer, restauranger 
och butiker. Under sommarhalvåret kan 
du resa hit från Stockholm med den  
historiska ångbåten Mariefred från 
1903, som trafikerat samma rutt i 105 
år. Resan tar tre och en halv timme. 
Passa på att äta lunch eller middag 
ombord i den vackra skeppsmatsalen. 
Tågresa från Stockholm tar en timme.
www.strangnas.se

TROSA, pittoresk stad med små 
gränder och trevliga butiker. Den låga 
trähusbebyggelsen längs Trosaån till 
yttersta hamnpiren bidrar till den fina 
stadsbilden och gästhamnen är en 
livlig mötesplats under sommaren. 

Här kan du även paddla havskajak, 
besöka SPA, uppleva slotten Tullgarn 
och Nynäs, besöka medeltida kyrkor 
samt vandra längs den 900 km långa 
Sörmlandsleden.
www.trosa.com

UPPSALA, Sveriges fjärde största stad 
och en viktig universitetsstad strax norr 
om Stockholm. Besök de tre kungs
högarna i Gamla Uppsala, domkyrkan 
Skandinaviens största katedral, univer
sitetsmuseet Museum Gustavianum och 
de charmiga butikerna och kaféerna. 
I Uppsala finns också blomsterkungen 
Carl von Linnés hem och trädgårdar.
www.destinationuppsala.se

Stockholms skärgård och utflykter

Fler tips hittar du på 
visitstockholm.com

Mat på båtarna

Njut av både mat och skärgård  
genom att kombinera båt- 
sight seeing med lunch, middag, 
julbord eller brunch. Stockholms 
skärgårdsbåtar erbjuder både  
kortare och längre turer, med olika 
kök i flera prisklasser.  
Läs mer på www.stromma.se  
www.waxholmsbolaget.se

02 Sigtuna

01 Mariefred
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03 Tunnelbana

01 Tåg

02 Båt

20 MINUTER
ARLANDA FLYGPLATS           

STOCKHOLM CITY
Boka online: www.arlandaexpress.se

Stockhomlsguiden61x93_sv.indd   1 2014-01-03   14:08:31

Stockholm är en kompakt storstad med korta avstånd.  
Valmöjligheterna är många och att resa här är enkelt, bekvämt och säkert. 

Att resa

Biljetter lokaltrafik
Stockholmskortet, biljetter och resekort till 
tunnel bana, buss, spårvagn och pendeltåg köper 
du innan resan på Turistbyråer, Pressbyrån,  
SL Center eller hos någon av lokaltrafikens 
andra ombud.

Observera att du inte kan köpa biljetter ombord, 
för mer information se www.sl.se

…till Stockholm 
Centralstationen och City terminalen är 
den stora knutpunkten för både fjärr 
och lokaltrafik i Stockholm (01). Från 
Arlanda tar du dig hit med snabbtåget 
Arlanda Express på tjugo minuter eller 
med Flygbussarna som går i tät trafik. 
Flygbussarna går även från Skavsta  
in till city. Kommer du med båt (02) till  
Värtahamnen går bussar in till city  
och från Stadsgårds kajen tar du buss 
eller tunnelbana. 
www.arlandaexpress.se  
www.flygbussarna.se 

…i Stockholm
Det är enkelt, säkert och bekvämt att 
resa kollektivt i Stockholm. Tunnel
banan (03) täcker hela city och når 
ut till större delen av Storstockholm. 
Buss och spårvagn är smidigt och ett 
utmärkt sätt att se mer av staden på. 
Att åka med den lokala färjetrafiken 
mellan de största öarna är ett fantas
tiskt sätt att uppleva Stockholm och 
skärgården. 
www.sl.se
www.waxholmsbolaget.se

TAXI Det råder fri prissättning för taxi
resor i Sverige. Kontrollera därför alltid 
priserna innan du sätter dig i taxin!  
Var observant på de riktpriser som 
exponeras på taxibilens fönsterruta, 
innan du går in i taxi bilen. Be alltid  
om kvitto när du betalar. Du kan alltid  
betala med kreditkort. Flera bolag 
erbjuder fast pris från exempelvis 
Arlanda till city. Normalt pris för denna 
sträcka är omkring 500 kronor. 
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Att resa

Samarbetspartners:

Följ oss på Facebook
@visitstockholm

Att resa

insta
gram

.com
/visitstockholm

https://sv-se.facebook.com/visitstockholm
www.arlandaexpress.se
www.flygbussarna.se


Stockholm Guide—3736—Stockholm Guide

Ska du åka buss, 
tunnelbana eller 

pendeltåg?

Köp din biljett snabbt
och enkelt via vår mobilapp.

Välkommen till Stockholm.
Med mobilappen ”SL-biljetter” 
köper du snabbt och enkelt en 
biljett som gäller i 75 minuter 
för samtliga färdmedel som ingår 
i Stockholms kollektivtrafik. 
Det vill säga; buss, tunnelbana, 
pendeltåg, lokalbana och 
spårvagn. Dessutom gäller din 
biljett på Djurgårdsfärjan!

Mobilappen, som naturligtvis 
är gratis, laddar du smidigt ner 
direkt från App Store eller
Google Play.

För mer information om våra 
övriga biljettyper och var du kan 
köpa dem, besök sl.se

Trevlig resa!

Vi guidar dig till  
ditt Stockholm
Turistinformation och service finns på 
flera platser som du som besökare i 
Stockholm passerar. 

På Arlanda Visitors Center i ankomst
hallen terminal 5 och 2 kan du få hjälp 
att boka hotell eller köpa Stockholms
kortet. Här kan du även köpa biljetter 
till Arlanda Express och Flygbussarna. 

Du hittar även turistbyråer på  
bland annat Stockholms Centralstation,  
och i Gallerian. 

STOCKHOLM VISITOR CENTER
Vi älskar Stockholm och delar gärna 
med oss av våra personliga tips på hur 
du får ut det mesta av din Stockholms

vistelse. Du hittar oss i Kulturhuset  
vid Sergels Torg. Vi hjälper dig med  
att boka boende, sightseeingturer  
eller bara med att visa vägen. Här  
kan du även köpa evenemangsbiljetter 
och Stockholmskortet. Hos oss har du  
dessutom alltid tillgång till fri wifi. 
Varmt välkommen!

Kulturhuset, Sergels Torg 5, 
08508 28 508
touristinfo@stockholm.se 

FO
TO

: JA
N

N
 LIPK

A
, H

EN
RIK

 TRYG
G

, JEPPE W
IK

STRÖ
M

, O
LA

 ERIC
SO

N

Stockholmsinformation 

Fler Stockholmstips finns på  
visitstockholm.com
Följ oss på Facebook/Twitter/Instagram:  
@visitstockholm  
gaylesbian.visitstockholm.com

Johnnys bästa tips!
”En av många favoriter är 
att under sommaren ta båten 
från Nybroplan till Fjäder-
holmarna. Endast 25 minuter 
från stan. Bäst är att åka dit 
på eftermiddagen då de flesta 
ger sig av hemåt. Äta något 
gott på någon av restaurang-
erna, och sedan slå sig ner 
på klipporna och njuta av 
solnedgången innan man tar 
båten hem igen.”

Johnny Andersson, turistinformatör  
Stockholm Visitor Center

https://sv-se.facebook.com/visitstockholm
https://sv-se.facebook.com/visitstockholm
https://instagram.com/visitstockholm/
https://twitter.com/visitstockholm/
https://twitter.com/visitstockholm/
https://instagram.com/visitstockholm/
http://www.visitstockholm.com/sv/
http://www.visitstockholm.com/sv/
http://gaylesbian.visitstockholm.com/
www.sl.se
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STOCKHOLMSKORTET
Smart, smidigt och prisvärt!

Allt det här ingår:

STOCKHOLMSKORTET

CHILD•BARN

38

64

2 19 66 6848 58 60

28

31

44

36

45 59 74

KULTUR & HISTORIA
1 Armémuseum
2 Bergianska trädgården
3 Biologiska museet
4 Dansmuseet
5 Drottningholms Slottsteater
6 Etnografiska museet
7 Hallwylska museet
8 Historiska museet
9 Judiska museet

10 K.A. Almgrens Sidenväveri
11 Kungliga Myntkabinettet
12 Medelhavsmuseet
13 Nobelmuseet
14 Nordiska museet
15 Riddarhuset
16 Riksidrottsmuseet
17 Sjöhistoriska museet
18 Skansen
19 Skokloster Slott
20 Spritmuseum &  

Absolut Art Collection
21 Spårvägsmuseet  

& Leksaksmuseet
22 Stadshuset & Stadshustornet
23 Stockholms konserthus
24 Stockholms Medeltidsmuseum
25 Storkyrkan
26 Strindbergsmuseet Blå Tornet
27 Vasamuseet
28 Vaxholms Fästnings Museum
29 Östasiatiska museet

KONST & ARKITEKTUR
30 Arkitektur och designcentrum
31 Artipelag
32 Bonniers Konsthall
33 Carl Eldhs Ateljémuseum
34 Fotografiska
35 Färgfabriken
36 Gustavsbergs Porslinsmuseum
37 Liljevalchs Konsthall
38 Marabouparken konsthall
39 Millesgården
40 Moderna Museet
41 Nationalmuseum
42 Prins Eugens Waldemarsudde
43 SvenHarrys (Konstmuseum)
44 Thielska Galleriet
45 Världsarvet Skogskyrkogården

KUNGLIGT
46 Drottningholms slott
47 Gripsholms slott
48 Gustav III:s paviljong
49 H. M. Konungens Hovstall
50 Kina slott
51 Kungliga slottet
52 Kungliga slottet –  

Gustav III:s Antikmuseum
53 Kungliga slottet –  

Museum Tre Kronor
54 Kungliga slottet –  

Skattkammaren
55 Livrustkammaren
56 Riddarholmskyrkan
57 Rosendals slott
58 Rosersbergs slott
59 Tullgarns slott
60 Ulriksdals slott

NÖJEN
61 Casino Cosmopol
62 Kaknästornet
63 Kungliga Operan
64 Solvalla

FAMILJEVÄNLIGT
65 Aquaria
66 Fjärilshuset Haga Ocean
67 Gröna Lund
68 Naturhistoriska riksmuseet & 

Cosmonova
69 Polismuseet
70 Postmuseum
71 SkansenAkvariet
72 SkyView
73 Tekniska museet
74 Tom Tits Experiment

SIGHTSEEING 

75 Båt till Drottningholm
76 Cykelsightseeing i Stockholm
77 Djurgården Runt
78 Gamla Stan & Riddarholmen 
79 Kungsholmen Runt
80 Open Top Tours
81 Stockholm Panorama

5

46

47

50

UTANFÖR KARTA

Köp Stockholmskortet på Stockholm Visitor Center  
eller online på visitstockholm.com

http://www.visitstockholm.com/sv/stockholmcard/
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MY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3–6 JAN

BILAR SOM JOBBAR, MC MÄSSAN, STOCKHOLM 
LIFESTYLE MOTOR SHOW  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22–25 JAN

STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR   .  . 3–7 FEB

ANTIKMÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12–15 FEB

SYFESTIVAL VÅR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13–15 FEB

VÅGA VARA EGEN  
STOCKHOLMSREGIONEN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18–19 FEB

HEKTAR 2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27 FEB–1 MARS

ALLT FÖR SJÖN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 FEB–8 MARS

VILDMARKSMÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6–8 MARS

NORDISKA TRÄDGÅRDAR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26–29 MARS

TECHNOSTATE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28 MARS

SM I UNG FÖRETAGSAMHET  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11–12 MAJ

EUROGAMES STOCKHOLM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6–8 AUG

BAK- & CHOKLADFESTIVALEN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8–11 OKT

HEM & VILLA STOCKHOLM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8–11 OKT

UNDERBARA BARN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9–11 OKT

SENIORMÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20–22 OKT

SYFESTIVAL HÖST  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23–25 OKT

MJ HOBBYMÄSSAN 2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31 OKT–1 NOV

EGET FÖRETAG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5–7 NOV

MITT KÖK-MÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5–8 NOV

FOTOMÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6–8 NOV

GYMNASIEMÄSSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19–21 NOV

ACADERMIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27–29 NOV

ALLT FÖR HÄLSAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27–29 NOV

FITNESSFESTIVALEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27–29 NOV

SACO STUDENTMÄSSA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2–4 DEC

STOCKHOLM HUNDMÄSSA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12–13 DEC

* Med reservation för ändringar

Välkommen till
Nordens största mötesplats

2015

www.stockholmsmassan.se

www.stockholmsmassan.se



