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De top-10 
selectie
1 Monasterio de las 
 Descalzas Reales  36 - 37

2 Museo de América  38 - 39

3 Museo Lázaro Galdiano  40 - 41

4 Museo Nacional Centro 
 de Arte Reina Sofía  42 - 43

5 Museo del Prado  44 - 45

6 Museo Sorolla  46 - 47

7 Museo 
 Thyssen-Bornemisza 48 - 49

8 Palacio Real  50 - 51

9 Parque del Retiro  52 - 53

10 Plaza Mayor  54 - 55

TOP 10-SELECTIE

Top 10- 
selectie
1. Gamla Stan 36 - 37

2. Vasamuseet 38 - 39

3. Kungliga slottet 40 - 41

4. Stadshuset 42 - 43

5. Skansen 44 - 45

6. Storkyrkan 46 - 47

7. Fotografiska 48 - 49

8. Kungliga  50 - 51
 Nationalstadsparken

9. Swedish Music Hall  52 - 53
 of Fame

10. Archipel  54 - 55
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118 VERKEN DE STAD EN OMGEVING

Gamla Stan
De oude stad leent zich prima voor een dag slenteren door 
de middeleeuwse steegjes. Heb je minder tijd te besteden, 
dan krijg je met deze wandeling een goed beeld van alle 
hoogtepunten van deze bijzondere wijk.

Loop vanuit metrostation Gamla Stan zuidwaarts richting 
Slussen. Daar vind je aan het water Kornhamnstorg, het 
plein aan de haven waar in de middeleeuwen gerst werd 
aangevoerd. Steek vanaf het plein Galleria Passagen door 
en ga aan het einde naar rechts. Iets verderop vind je aan 
je linkerhand Mårten Trotzigs gränd (P110), het smalste 
straatje van Stockholm.

Steek het steegje door en sla links af, de Prästgatan in. Volg 
deze straat tot de kruising en ga rechts. Meteen rechts zie je 
de Tyska kyrkan (P117), de Duitse kerk, opgericht aan het 
einde van de 16e eeuw door de grote Duitse gemeenschap 
in Stockholm. Vervolg de straat, die overgaat in de Kindstu-
gatan. Aan het einde zie je rechts een driehoekig plein, 
Brända Tomten (P105), een open plek ontstaan doordat 
een afgebrand huis niet werd herbouwd.

Ga links af en vervolgens naar rechts, Köpmangatan in. 
Aan het einde zie je een bronzen replica van het houten 
beeld van St. Göran och draken (St. Joris en de draak 
(P114), waarvan het origineel in de Storkyrkan (P46-47) 
te zien is. Volg links van het beeld de weg naar beneden, 
en let bij de splitsing op de als huisjes geschilderde elektri-
citeitskasten, zoals ze door heel Gamla Stan te vinden zijn.

Vervolg de Österlånggatan en sla aan het einde links af. 
Rechts zie je het Kungliga slottet (P40 en 106). Volg de 
straat omhoog richting Storkyrkan (P46-47) en steek links 
van de kerk tussen de twee muren door, het kerkpark in. 
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119GAMLA STAN

Aan het einde vind je rechts de hoofdingang van de kerk. Sla je links 
af, dan kom je uit op Stortorget (P 115), met daaraan het Nobelmu-
seet (P112).

Afstand: 2 km
Duur: 1-4 uur
Beginpunt: H Gamla Stan
Eindpunt: Stortorget
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58 DE BESTE HOTSPOTS

De lekkerste  
lunch adressen
Blå Porten (€€)
Populair restaurant op Djurgården, dat al bestond in de tijd dat het 
groene eiland nog jachtterrein was. Zuid-Europese gerechten met 
Scandinavische invloeden.
B Djurgårdsvägen 64 C 08 663 87 59   www.blaporten.com
H Tram 7

Fåfängan (€€-€€€)
Vanuit het zomercafé van dit restaurant – gelegen op een uiterst 
puntje van Södermalm – kijk je mooi uit over de stad én de archi-
pel. In het weekend ook een uitgebreid brunchbuffet. 
B Klockstapelsbacken 3 C 08 642 99 00  www.fafangan.se  
G Danvikstull

Fotografiska (P4849) (€€€)
Binnencafé met een schitterend uitzicht op Gamla Stan en 
 Norrmalm. Populaire brunchplek in het weekend.
B Stadsgårdshamnen 22 C 08 509 005 00  www.fotografiska.eu  
H Slussen 

Grillska Huset (€-€€)
Lunchcafé met een prachtig beschut dakterras in Gamla Stan. De 
opbrengst wordt gebruikt voor sociale projecten in de stad.
B Stortorget 3 C 08 684 233 64 

  www.stadsmissionen.se/vad-vi-gor/grillska-huset H Gamla Stan

Hermans (€€)
Vegetarisch restaurant met een zeer uitgebreid lunchbuffet (mi-
nimaal vijftien salades en drie warme gerechten) voor een vaste 
prijs. Terras in de zomer.
B Fjällgatan 23B C 08 643 94 80  www.hermans.se
H Slussen
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59DE LEKKERSTE LUNCH ADRESSEN

Ilcaffè (€-€€)
Goede koffie en heerlijk verse sandwiches, in een van de leukste 
straatjes van SoFo in Södermalm.
B Södermannagatan 23 C 08 462 95 00  www.ilcaffe.se
H Medborgarplatsen

Östermalms saluhall (P133) (€€)
Chique overdekte markthal waar je de verse waren en delicates-
sen meteen kunt proeven, zoals oesters en rendiervlees.
B Östermalmstorg  www.ostermalmshallen.se
H Östermalmstorg

Rosendals Trädgård (P135) (€€)
Hier wordt gekookt met ingrediënten uit de eigen tuinen en vers 
brood uit de eigen bakkerij. Zoek een plekje in de kas of buiten in 
de boomgaard.
B Rosendals Trädgård C 08 545 812 70  www.rosendalstradgard.se
H Tram 7
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81NORRMALM &  KUNGSHOLMEN

 Bezoek je Stockholm op donkere dagen, dan 
kun je ook plaatsnemen op het binnenterras van de oranjerie bij 
de ingang van het Centralbadet. Daar branden verkwikkende 
zonnelampen waar je als gast van het café-restaurant gratis 
gebruik van kunt maken om tijdens het theedrinken het 
benodigde licht op te vangen. 
www.centralbadet.se
A A2 B Drottninggatan 88 C 08 545 213 00
D Ma-vr 7-20.30, za 8-19.30, zo 8-17.30 uur. Gesl. 1 jan, Goede Vrijdag, 
Pasen, midzomer (2 dagen), 24-26 dec en 31 dec J Prijzig E Ecobaren
H Hötorget N Badkleding en handdoeken zijn te huur

HALLWYLSKA MUSEET
Met een vloeroppervlak van 
maar liefst 2000 vierkante 
meter kwam deze villa uit 1898 
tegemoet aan alle wensen en 
eisen van graaf Walther von 
Hallwyl en zijn vrouw Wilhel-
mina. Het echtpaar drukte 
architect Isak Gustaf Clason, 
die ook het Nordiska museet 
op Djurgården ontwierp, op het 
hart om een verblijf te bouwen 
dat groot genoeg zou zijn om in 
te wonen, te werken en de uit-
voerige kunstverzameling van 
Wilhelmina te herbergen. Cla-
son combineerde verschillende 
mediterrane stijlen, waardoor 
een ‘palazzo’ ontstond dat tot 
de duurste huizen van Zweden 
behoort. De kamers zijn in verschillende – voornamelijk laatvic-
toriaanse – stijlen gedecoreerd en sinds het vertrek van de Von 
Hallwyls niet veranderd: de plafonds bulken van de glimmende 
goudkleurige details en de porseleinkast is rijkelijk gevuld. In 1920 
doneerde het vermogende echtpaar hun huis aan de Zweedse 
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83NORRMALM &  KUNGSHOLMEN

HÖTORGSHALLEN
Deze vershal (foto links) ligt onder een plein dat vroeger dienst 
deed als boerenmarkt. Op deze hötorget (hooimarkt) verhandel-
den boeren uit de regio naast hooi ook andere producten, van 
melk tot bloemen en groenten. In 1880 verrees hier een over-
dekte markthal, die in 1953 alweer werd afgebroken. Vijf jaar later 
opende Hötorgshallen opnieuw, dit keer onder de grond.  
Terwijl op het plein nog steeds verse streekproducten als can-
tharellen en bessen worden aangeboden, vind je een verdieping 
lager een ruime markthal met verswaren uit heel Europa, van 
Finse salmiakki tot Italiaanse worst. 
www.hotorgshallen.se
A A2 B Hötorgshallen 
C 08 23 00 01
D Ma-do 10-18, vr 10-18.30, za 10-16 uur 
H Hötorget

ICEBAR STOCKHOLM
Hoewel er inmiddels verschillende icebars over de hele wereld te 
vinden zijn, is die in het Stockholmse Nordic Sea Hotel echt heel 
bijzonder. Het was in 2002 de eerste permanente bar ter wereld 
waar zowel het interieur als de ‘glazen’ zijn gemaakt van ijs. Het 
hele jaar door wordt de temperatuur binnen op -5 ˚C gehouden. 
Het ijs is gemaakt van het pure water uit de rivier de Torne in 
Lapland; dezelfde rivier die ook de blokken ijs levert waar het 
wereldberoemde Icehotel in Noord-Zweden mee wordt gebouwd. 
Duizenden glazen van ijs worden jaarlijks naar Stockholm getrans-
porteerd en minimaal één keer per jaar wordt het ontwerp van de 
bar aangepast met nieuwe meubels en sculpturen. Voordat je de 
bar betreedt krijg je een warme cape en handschoenen mee. Een 
bezoek duurt 40 minuten. Je moet wel even reserveren.
www.icebarstockholm.se
A B2 B Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4 
C 08 505 635 20
D Medio mei-medio sept zo-wo 11.15-24, do-za 11.15-1 uur; medio sept-
medio mei zo-do 15.30-23.45, vr-za 15-1 uur 
J Prijzig H T-Centralen
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29PRAKTISCHE TIPS

Praktische tips
TOERISTENBUREAUS
Stockholm Visitor Center
Sergels Torg 5, 111 20 Stockholm,  
C 08 508 285 08, touristinfo@stockholm.se, 
www.visitstockholm.com

Arlanda Visitor Center
Luchthaven Arlanda, terminal 5, 190 45 Stockholm Arlanda,  
C 010 109 10 00, avc@swedavia.se

GELD
De Zweedse munteenheid is de Zweedse kroon, aangeduid met de 
afkortingen SEK of kr. Er zijn biljetten van 20, 50, 100, 200, 500 en 1000 
kronen en munten van 1, 2, 5 en 10 kronen. Op veel verschillende plek-
ken in de stad vind je geldautomaten (bancomat) waar je contant geld 
kunt opnemen met je Nederlandse of Belgische bankpas. Op bijna alle 
plaatsen – zelfs in supermarkten, taxi’s en kleine cafés – kan ook met 
creditcard worden betaald. De koers van de Zweedse kroon ligt meestal 
rond de € 0,10. Meer info: www.wisselkoers.nl.

FOOIEN
Er is geen standaardregel voor het geven van fooien; dit werkt vrijwel 
hetzelfde als in Nederland of België. In restaurants of taxi’s kunnen 
bedragen worden afgerond, of houd bij een uitmuntende service 5-10% 
fooi aan.

POST
Postkantoren zijn meestal agentschappen bij supermarkten, benzinesta-
tions of kiosken. Hier kun je terecht voor postzegels en het versturen 
van pakketten. Ook tijdschriftenkiosk Pressbyrån verkoopt postzegels.

TELEFOON
De landcode van Zweden is 0046. Bel je met een Nederlands (mobiel) 
nummer, laat dan na het intoetsen van 0046 de eerste nul van het 
Zweedse telefoonnummer weg. Het netnummer van Stockholm is 08.
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30 REISWIJZER

Internationale toegangscodes
Van Zweden naar Nederland: 0031
Van Zweden naar België: 0032
Alarmnummer
Het landelijk Zweeds alarmnummer is 112.

AMBASSADES
Zweedse ambassade in Nederland
Jan Willem Frisolaan 3, 2517 JS Den Haag C 070 412 02 00
ambassaden.haag@gov.se

Zweeds consulaat in België
Rue du Luxembourg 3, Brussel C 02 512 41 46
brussels.swecons@swedishconsulate.be

Nederlandse ambassade in Stockholm
Götgatan 16A, 118 46 Stockholm C 08 556 933 00
sto@minbuza.nl

Belgische ambassade in Stockholm
Kungsbroplan 2, Stockholm C 08 534 802 00
stockholm@diplobel.fed.be

ADVIEZEN VOOR JE GEZONDHEID
Seizoenen
Houd met inpakken rekening met de seizoenen: de winters kunnen koud 
zijn en gladde wegen veroorzaken (zorg voor warme kleding en stevig 
schoeisel), terwijl de Stockholmse zomer veel zonnige dagen kent (denk 
aan zonnebrandcrème). 
Muggen
Muggen komen in Stockholm beduidend minder voor dan in de rest van 
het land. Toch is het verstandig een antimuggenmiddel te gebruiken, vooral 
als je de natuurparken rond de stad en de archipel wilt bezoeken. 
Drinkwater
Zweeds kraanwater is van goede kwaliteit en kan veilig worden gedronken. 
Op veel plekken in de stad vind je tappunten om je eigen fles te vullen. In 
de meeste restaurants wordt kraanwater gratis aangeboden.
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Een complete gids voor een vakantie waarmee je zowel de steden als 
de mooiste plekjes in de omgeving kunt ontdekken.

Een compactere gids met de belangrijkste insider tips en ‘must see’ 
plekken van een regio.

Een handzame gids met alle hoogtepunten en plattegronden voor als 
je graag alleen een stad bezoekt.

Onmisbaar voor als je een taal probeert te begrijpen en te gebruiken. 

STAD & STREEK

STEDENTRIP

TAALGIDS

HOOGTEPUNTEN

VOOR ELKE REIZIGER 
DE JUISTE GIDS

WAT 
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HOE




