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Välkommen till en världsunik upplevelse! 
Den 10 augusti 1628 gick skeppet Vasa till historien genom att förlisa på sin jungfrufärd. Idag entusiasmerar och 
stimulerar hon nyfikna och vetgiriga i alla åldrar; en publikmagnet av sällan skådat slag. Med nästan 1,5 miljoner 
besökare per år är Vasamuseet Skandinaviens i särklass mest besökta museum och har i tre år i rad varit med på Trip 
Advisors lista över världens bästa museer. 

Den ära och berömmelse Vasa å kungens vägnar var ämnad för 1628 - flödar idag över henne. 

Sedan museet öppnade 1990 har vi genomfört över 2 500 kvällsevenemang och kan därför erbjuda ett mycket tryggt 
och genomtänkt koncept. Att ha gästerna i fokus är för oss en självklarhet.

Skeppshallen 
I den rymliga skeppshallen kan du hålla fest och middag för både små och stora sällskap. I skeppshallen erbjuder vi 
sittande middagar för upp till 800 gäster och stående arrangemang för upp till 2 000 gäster.

Inled kvällen med en drink och visning av skeppet med våra kunniga guider innan ni sätter er till bords under Vasas 
galjon. Med Vasa som bordsdam i skeppshallens storslagna miljö kan vi utlova en kväll som våra gäster minns – 
länge.

Vasamuseets Restaurang 
Vasamuseets Restaurang bjuder på en maritim miljö med fyrskepp och isbrytare i blickfånget. En stor veranda med 
kvällssol över Skepps- och Kastellholmen bidrar till inramningen. I Vasamuseets Restaurang erbjuder vi sittande 
middagar för upp till 150 gäster och stående arrangemang för upp till 250 gäster. 

Börja kvällen med en visning runt skeppet Vasa med våra kunniga guider innan ni njuter av en drink och middag i 
restaurangen. 

Hållbarhet 
Vasamuseet är miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001 och har ett kontinuerligt arbete med 
hållbarhetsfrågor. 

Vasamuseet Restaurang lagar all mat från grunden med närproducerat och ekologiskt fokus, och arbetar aktivt med 
miljö och hållbarhet.

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
mailto:bokningen.vasa%40maritima.se?subject=
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Kvällsevenemang
Evenemang i skeppshallen
Menypriser är inte inkluderade i lokalhyran

Sittande middagar för upp till 800 gäster och stående mottagningar för upp till 2 000 gäster.

Antal gäster Pris i sek
Tidigast ankomsttid

lågsäsong/högsäsong

1 - 200 38 000 18.00/19.00

201 - 400 43 000 18.30/19.30

401 - 600 48 000 19.00/20.00

601 - 800 53 000 19.00/20.00

801 - 2 000 63 000 19.00/20.00

Museibesök är momsbefriade

I priset ingår:
 › Lokalen från kl. 18.00 under lågsäsong (1/9 - 31/5, förutom onsdagar från kl. 21.00) och från kl. 19.00 under 

högsäsong (1/6-31/8) till kl. 01.00.1  
 › Guidade visningar på svenska eller engelska för upp till 400 gäster. Vid grupper med fler än 400 gäster erbjuds 

guider tillgängliga för frågor.
 › Vänligen se vår utrustningslista på vår hemsida.

Från kl. 01.00 tillkommer en extra avgift. Läs mer under Tilläggspriser.
1Ankomsttid kan variera beroende på gruppens storlek och specifikationer. För vidare information om detta, vänligen kontakta bokningskontoret.

Kvällsvisning samt middag i restaurangen
Menypriser är inte inkluderade i lokalhyran. Denna aktivitet har särskilda villkor, se Särskilda villkor.

Sittande middagar för upp till 150 gäster och stående mottagningar för upp till 250 gäster.

Antal gäster Pris i sek
Ankomsttid

lågsäsong/högsäsong

1 - 35 6 300 2 17.30/18.30

36 - 200 180/gäst 17.30/18.30

Museibesök är momsbefriade

I priset ingår:
 › Entréavgift samt museivärdar. 
 › Guidade visningar på svenska eller engelska.

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
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Besöket sker kl. 17.30 (onsdagar kl. 20.30) under lågsäsong och kl. 18.30 under högsäsong (30 minuter efter stäng-
ning). Våra visningar är ca 30 minuter långa.

För visningar efter kl. 19.30 under lågsäsong tillkommer 80 sek/gäst & påbörjad timme.
Lägsta debiteringen är 2 800 sek.

2 Vasamuseets Restaurang debiterar en extra avgift om 4 800 SEK (exkl. moms) för grupper med färre än 35 gäster.
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Lokaler
Skeppshallen
I skeppshallen erbjuder vi sittande middagar för upp till 800 gäster och stående arrangemang för upp till 2 000 
gäster. Skeppshallen hyrs i första hand ut för banketter och liknande arrangemang. Museet lämpar sig inte för 
mässor, utställningar, presskonferenser, valvakor, försäljning och liknande verksamhet. På grund av Vasas bevarande 
finns det restriktioner för vad som kan göras under och inför ert arrangemang. Evenemang som kräver omfattande 
utrustning eller förändringar är inte lämpliga för skeppshallen.

Underhållning
 › Beställaren har möjlighet att arrangera musik och annan underhållning vid evenemang på Vasamuseet. All 

underhållning samt scenutrustning skall godkännas av Vasamuseet. Om beställaren ändrar eller undanhåller 
information om underhållningen, förbehåller sig Vasamuseet rätten att vid besökstillfället ändra eller avbryta 
underhållningen.

 › Enligt lag är Vasamuseet skyldig att rapportera musikunderhållning till STIM. 
 › Med anledning av skeppshallens känsliga miljö får ljudnivån ej överstiga 97 dB. Vi lämnar gärna 

rekommendationer på passande underhållning.
 › Repetitioner och soundcheck får ske enligt överenskommelse och ej starta före museets stängningstider; 

lågsäsong (1/9-31/5) kl. 17.00 (onsdagar kl. 20.00) och högsäsong (1/6-31/8) kl. 18.00. 
 › Loge kan ordnas i ett av våra mötesrum och kan inhysa artister, leverantörer och personal under evenemang. 

Nycklar kvitteras ut till ansvarig person för evenemanget och ska återlämnas till museets entré vid avslut.

Teknik, in- och avriggning
 › All riggning i lokalerna ska godkännas av Vasamuseet. Önskas ytterligare information om de restriktioner som 

finns, kontakta Vasamuseets bokningskontor. 
 › Scenriggning måste ske före våra ordinarie öppettider. Undantag medges mycket restriktivt. Ytterligare avgifter 

kan komma att tillämpas.
 › Riggning av teknik och utrustning medges från kl. 16.00 (lågsäsong), kl. 19.00 på onsdagar, och kl. 17.00 

(högsäsong) under förutsättning att detta inte stör den ordinarie verksamheten. Undantag medges mycket 
restriktivt. Ytterligare avgifter kan komma att tillämpas.

 › All teknik och material måste bortforslas omedelbart efter evenemangets slut för att städning av lokalerna ska 
kunna ske. Om ytterligare städning krävs på grund av evenemanget kommer beställaren att debiteras för denna 
kostnad.

 › Transporter till evenemang får endast ske genom befintliga luftslussar i Vasamuseets varumottagning. Slussarnas 
funktion får inte sättas ur spel. Vid ankomst ska Vasamuseets personal kontaktas, +46 (0) 8 519 548 55 eller 
+46 (0) 8 519 548 33.

 › Varumottagningens mått: Höjd: 2 m (6,5 ft), bredd: 1,2 m (3,2 ft), längd 2,8 m (9,2 ft)

Övrigt
 › Skeppshallen har en konstant temperatur på 18 grader. Därför rekommenderas varmare klädsel. Tillgång till 

värmande ponchos kan bokas av beställaren före besöket. Beställaren ansvarar för att alla ponchos återlämnas. 
Vid ej återlämnade ponchos faktureras beställaren 450 sek/poncho.

 › En stor del av golvet på entréplan är av kullersten.
 › Obemannad garderob, rullgarderober med galgar samt låsbara skåp finns tillgängliga i Vasamuseet. 
 › För information om teknisk utrustning hänvisar vi till vår hemsida.

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
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Vasamuseets Restaurang
I Vasamuseets Restaurang erbjuder vi sittande middagar för upp till 150 gäster och stående arrangemang för upp till 
250 gäster. 
Vasamuseets Restaurang lämpar sig inte för mässor, utställningar, presskonferenser, valvakor, försäljning och liknande 
verksamhet. Evenemang som kräver omfattande utrustning eller förändringar är inte lämpliga för Vasamuseets Restau-
rang.

Bar och dans
 › Vid bar och dans i restaurangen efter evenemang i skeppshallen debiteras en startavgift om 8 000 sek (exkl. 

moms),  minus den totala barförsäljningen. Detta faktureras i efterhand. 
 › Bokning av bar och dans måste göras i god tid före besöket för att inte lokalen ska bokas av annat sällskap. Vänli-

gen kontakta Vasamuseets Restaurang för mer information.

Tilläggspriser
Tilläggspriser Vasamuseet
Extra personal    500 sek/timme             lägsta debitering 2 000 sek
Stor projektorskärm    750 sek
Projektorskärm + projektor   1 500 sek 
Visningar efter kl. 19.30/20.30/22.30 80 sek/timme & gäst3            lägsta debitering 2 800 sek
Museihyra efter kl. 01.00   1 500 sek/timme3

Tilläggspriser Vasamuseets Restaurang
Extra personal    400 sek/timme (exkl. moms)  lägsta debitering 1 600 sek (exkl. moms)
Grupper med färre än 35 gäster  4 800 sek (exkl. moms)
Bar och dans     8 000 sek (exkl. moms)3                  för mer information se Bar och dans.
Personalkostnad efter kl. 01.00    1 200 sek/timme (exkl. moms)3 
3 Gäller endast vid evenemang i skeppshallen.

För följande dagar utgår 25 % pålägg på samtliga priser: trettondedag jul, långfredagen, annandag påsk, första 
maj, Kristi himmelsfärdsdagen, pingstafton, pingstdagen, nationaldagen, midsommarafton, midsommardagen, alla 
helgons dag, annandag jul samt nyårsafton.
Vasamuseet och Vasamuseets Restaurang har stängt mellan den 23 och den 25 december samt den
1 januari. 

Priserna gäller för perioden 2018-01-01 - 2019-12-31. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Vasamuseets priser 
är momsbefriade. På Vasamuseets Restaurangs priser tillkommer moms om 25 % på alkoholhaltiga drycker samt 
lokalhyra/personal och 12 % på menypriser och alkoholfria drycker (om inget annat anges).

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
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Särskilda villkor vid Kvällsvisning samt middag i restaurangen 
Besöket bör påbörjas 30 minuter efter stängning, kl. 17.30 (kl. 20.30 på onsdagar) under lågsäsong och kl. 18.30 
under högsäsong. Beroende på skeppshallens tillgänglighet garanterar inte Vasamuseet en guidad visning på 30 
minuter om gruppen blir försenad. Längden på visningen kommer att bli anpassad efter ankomsttiden. Ett senare 
avslut än kl. 18.30 (kl. 20.30 på onsdagar) under lågsäsong och kl. 19.30 under högsäsong kan bekräftas tidigast två 
månader innan besöksdatum. Vasamuseet garanterar ej exklusivitet och förbehåller sig rätten att disponera andra 
sällskap på visning i museet samtidigt. 

Personal
Vi tillhandahåller personal för planering inför besöket samt guidning, värdskap och servering under genomförande. 
Vasamuseet och Vasamuseets Restaurang har rätt att på beställarens bekostnad bemanna med ytterligare personal 
om man så bedömer nödvändigt. Vid arrangemang som innebär omfattande projektledning reserverar sig 
Vasamuseet samt Vasamuseets Restaurang för att debitera en extra kostnad för den extra projekttid som det medför. 
Detta görs enligt separat överenskommelse.

Ansvar
Beställaren ansvarar för att:
 › Deltagarna i arrangemanget informeras om skeppshallens konstanta temperatur på 18 grader (beställning av 

värmande ponchos är möjligt, se under Övrigt).
 › Föreskrifter, restriktioner och övriga anvisningar följs.
 › Förmedla Vasamuseets och Vasamuseets Restaurangens villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer. 
 › Vasamuseets anvisningar om in- och utslussning i lokalerna följs. Detta gäller personal, gäster och material.
 › Obehöriga personer inte ges tillträde till lokalen och att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som anmälts. 
 › Se till att nödutgångar inte blockeras och att följa instruktioner från Vasamuseets och Vasamuseets Restaurangs 

personal om hur ni förvarar era ägodelar. 
 › Personalens instruktioner följs vid en eventuell utrymning.
 › Utse en ansvarig person som finns tillgänglig i lokalen under hela besöket samt meddela den ansvariges namn och 

telefonnummer till Vasamuseet och Vasamuseets Restaurang. Detta måste meddelas senast dagen före besöket. 
 › Anmäla skada på lokalen, utrustning eller inventarier till museets eller restaurangens personal.

Vasamuseet samt Vasamuseets Restaurang ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång.

Skador som orsakats av beställaren, dennes personal, medhjälpare, leverantörer eller gäster ska ersättas av beställaren.

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
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Bokningsregler
Preliminär bokning
Vid preliminära bokningar meddelar Vasamuseets bokningskontor beställaren en deadline för definitivt besked, 
vanligtvis 14 dagar efter bokningstillfället. Om vi får in förfrågningar som gäller samma datum kan besked krävas 
före deadline.

Skriftlig bekräftelse
Vasamuseets bokningskontor tillsänder beställaren en skriftlig bekräftelse så snart en definitiv bokning anses 
föreligga med angivet antal gäster. Bekräftelsen måste skrivas under och skickas tillbaka inom 14 dagar annars har 
beställaren inte längre förtur på lokalen.

Ändring
En månad före besöket måste definitivt antal gäster anges och uppgifterna ligger till grund för debitering. Därefter 
accepteras en ökning, ej minskning, med max 10 % upp till 14 dagar före besöksdatumet. Vid ombokningar och 
ändringar av arrangemang får beställaren en ny bekräftelse med nya villkor utifrån förändringarna.

Avbokning
Avbokning ska göras skriftlig till bokningen.vasa@maritima.se. Avbokningsregler bifogas alltid tillsammans med 
bekräftelsen. Följande avbokningsavgifter gäller vid påskrivet kontrakt:

Avbokning av kvällsvisning
Beställaren har rätt att avboka guider eller kvällsvisningar upp till 14 dagar före besöksdatumet utan extra kostnad.
 
 › Avbokningar gjorda senare än 14 dagar före besöksdatumet 

     100 % av kostnaden debiteras

Avbokning av Evenemang i skeppshallen och Kvällsvisning med middag i restaurangen

Beställaren har rätt att avboka upp till 4 månader före besöksdatumet utan extra kostnad.

 › Vid avbokning 4 till 2 månader före besöksdatum
     100 % av lokalhyran debiteras
 › Vid avbokning 2 månader till 2 veckor före besöksdatum 

     100 %  av lokalhyran samt följande kostnad för mat debiteras:
     Sittande middag  670 sek/gäst (exkl. moms)
     Stående buffétallrik 313 sek/gäst (exkl. moms) 
 › Avbokningar gjorda senare än 14 dagar före besöksdatumet 

     100 % av lokalhyran samt
     100 % av kostnaden för mat och dryck debiteras

Om de undertecknade villkoren inte följs eller internationella betalningar inte görs i tid kommer det att ses som en 
avbokning gjord av beställaren och de ovan angivna avbokningsavgifterna kommer att tillämpas.

http://www.vasamuseetsrestaurang.se/?lang=en
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Betalning
Betalning för lokal och kvällsvisningar
Internationella betalningar
Internationella bokningar kräver full betalning 30 dagar före evenemanget. Vasamuseet skickar en Pro Forma-
faktura via mail. Om betalningen inte görs i tid kommer det att ses som en avbokning gjord av beställaren och 
avbokningsavgifterna angivna under Avbokning kommer att tillämpas.

Betalningsinformation Vasamuseet/Statens Maritima Museer
Danske Bank, SE-103 92 Stockholm
SWIFT/BIC: DABASESX
IBAN: SE26 1200 0000 0128 1011 3211
VAT: SE2021 0011 3201

Nationella betalningar/slutdebitering
Vasamuseet debiterar för lokalhyra och guidade visningar. För nationella kunder sker fakturering efter avslutat 
evenemang. För internationella kunder sker fakturering av eventuella obetalda avgifter eller kostnader efter avslutat 
evenemang. Fakturan ska betalas 30 dagar från fakturadatum. Ränta på försenade betalningar tas ut i enlighet med 
den svenska räntelagen. Om ett påminnelsebrev skrivs tas en påminnelseavgift ut i enlighet med svensk lag.

Betalning för mat och dryck
Förskottsbetalning
Vasamuseets Restaurang förbehåller sig rätten att uppbära ett förskott på 100 % av den totala kostnaden för 
sammankomsten. Förskottet ska vara Vasamuseets Restaurang tillhanda senast 10 dagar före evenemanget.

Internationella betalningar
Internationella bokningar kräver full betalning 30 dagar före evenemanget. Om betalningen inte görs i tid kommer 
det att ses som en avbokning gjord av beställaren och avbokningsavgifterna angivna under Avbokning kommer att 
tillämpas.

Betalningsinformation Vasamuseets Restaurang
Östgöta Enskilda Bank, Box 7523, SE-103 92 Stockholm
SWIFT/BIC: DABASESX
IBAN: SE11 1200 0000 0133 8014 8822
VAT: SE5563 8586 6001

Nationella betalningar/slutdebitering
Fakturering av eventuella obetalda avgifter eller kostnader sker efter avslutat evenemang. Fakturan ska betalas 10 
dagar från fakturadatum. Ränta på försenade betalningar debiteras med diskonto +8 %.

Viktig information
 › Om kostnaderna kring evenemanget ökar till följd av höjda skatter eller andra omständigheter som är utanför 

Vasamuseets och Vasamuseets Restaurangs kontroll, har Vasamuseets och Vasamuseets Restaurangs rätt att ta ut 
motsvarande pristillägg. Beställaren informeras i dessa fall. 

 › Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Vasamuseets och 
Vasamuseets Restaurangs kontroll berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
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Kontaktuppgifter 
Bokning evenemang 
Tel: +46 (8)-519 548 70 
måndag – fredag 09.00 – 12.00
E-post: bokningen.vasa@maritima.se
www.vasamuseet.se 

Bokning mat och dryck
Tel: +46 (8)-661 16 20 
E-post: restaurangen.vasa@maritima.se
www.vasamuseetsrestaurang.se

Leveransadress 
Djurgårdsvägen 36, 115 21 Stockholm
På grund av begränsat utrymme ska alla leveranser 
föranmälas. Bud eller leveranser ska levereras efter kl. 
13.00 på evenemangsdagen. 

Bussparkering 
Bussparkering finns vid vändplanen framför museets 
huvudentré. 
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