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Välkommen till en världsunik upplevelse! 
Den 10 augusti 1628 förliste skeppet Vasa på sin jungfrufärd. Idag entusiasmerar skeppet och dess historia nyfikna 
och vetgiriga i alla åldrar. Med nästan 1,5 miljoner besökare per år är Vasamuseet Skandinaviens i särklass mest 
besökta museum och har varit nominerad på Tripadvisor till ett av världens bästa museer flera år i rad. 

Sedan Vasamuseets nuvarande byggnad öppnade 1990 har det genomförts över 2 500 kvällsevenemang i lokalerna. 
Vi har därför lång erfarenhet av att erbjuda och genomföra genomtänkta koncept. Gästen i fokus är för oss en 
självklarhet.

Skeppshallen 
I den pampiga skeppshallen tar vi emot sällskap för middagar och mottagningar. Vi erbjuder möjlighet för sittande 
middagar för upp till 800 gäster och stående mottagningar och mingel för upp till 2 000 gäster.

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

Evenemang i skeppshallen
Priserna gäller för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.  
Förtäring är ej inkluderat i priset.

Vasamuseet tar emot bokning på sittande middagar för upp till 800 gäster och stående mottagningar  
för upp till 2 000 gäster.

Antal gäster Pris i sek
Vasamuseets priser är momsbefriade

Tidigast ankomsttid
låg-/högsäsong1

1 - 200 48 000 18.00/19.00

201 - 400 55 000 18.30/19.30

401 - 600 68 000 19.00/20.00

601 - 800 74 000 19.00/20.00

801 - 1 200 93 000 19.00/20.00

Fler än 1 200 Pris enligt offert 19.00/20.00

1 Vasamuseets lågsäsong är mellan 1 september–31 maj och högsäsongen är mellan 1 juni–31 augusti.
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Tilläggskostnader för evenemang i skeppshallen
Vasamuseets priser är momsbefriade

Evenemang under allmänna helgdagar (röda dagar) 8 800 sek

Säkerhetspersonal (utöver ordinarie bemanning) 500 sek/timme lägsta debitering 2 000 sek

Kostnad för öppethållande av butik1 3 000 sek

Senare avslut än 23.00/24.002 6 000 sek/timme

Förklaringar kring tillägg
1 Vasamuseets butik kan vid förfrågan hålla öppet under evenemangets första timme. Bokning av detta måste 
   göras senast 2 veckor före evenemanget. Kontakta Vasamuseets bokning för vidare information.
2 Från 1 september–31 maj har man tillgång till skeppshallen fram till 23.00 och från 1 juni–31 augusti fram till 
   24.00. Önskas ett senare avslut debiteras extra per timme och ska bokas senast 2 månader före evenemanget.

Vasamuseets restaurangs tillkommande kostnader offereras separat, vänligen se bilaga.

Kvällsvisning
Priserna gäller för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31.  
Förtäring är ej inkluderat i priset. Denna aktivitet har särskilda villkor, se Särskilda villkor vid kvällsvisningar.

Det finns möjlighet att kombinera visning med ett kortare mingel i skeppshallen före eller efter visningen, alternativt 
kan museet ordna ett quiz i skeppshallen eller middag i restaurangen efter visningen. Sittande middag eller stående 
mottagning för upp till 150 gäster är möjligt i Vasamuseets restaurangs lokaler utan tillkommande lokalhyra.

Antal gäster Pris i sek
Vasamuseets priser är momsbefriade

Ankomsttid
låg-/högsäsong

1 - 35 8 400 1 17.30/18.30

36 - 150 250/gäst 17.30/18.30

 
Vid fler än 150 gäster, vänligen läs under Evenemang i skeppshallen. Vänligen notera att Vasamuseet inte erbjuder 
kvällsvisning på onsdagar under lågsäsong (1/9 – 31/5) före kl. 20:00, däremot går det bra att boka visning under 
öppettid.
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Lokaler
Vasamuseet lämpar sig inte för mässor, utställningar, presskonferenser, valvakor, försäljning eller liknande 
verksamhet. Vasamuseet tar inte emot evenemang som kräver omfattande utrustning eller förändringar av lokalen.

Skeppshallen
I skeppshallen är möjligt att arrangera sittande middag för upp till 800 gäster och stående evenemang för upp till 
2 000 gäster. Skeppshallen hyrs i första hand ut för banketter och liknande arrangemang. För att bevara den unika 
miljön finns restriktioner för vad som går att göra i hallen under och inför arrangemanget.  

I grundpriset ingår skeppshallen mellan 18.00 – 23.00 under lågsäsong (onsdagar 21.00 – 23.00) och 
mellan 19.00 – 24.00 under högsäsong. Ankomsttiden anpassas beroende på gruppens storlek och 
specifikationer. För vidare information om detta, vänligen kontakta Vasamuseets bokning.

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

underhållning samt scenutrustning ska 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 79 dB. 
 › 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. 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 bokning. 
 › Teknik och scenriggning måste ske före eller efter våra ordinarie öppettider; mellan 08.00–10.00 eller efter 

17.00 under lågsäsong (onsdagar gäller endast före öppning) samt mellan 07.00–08.30 eller efter 18.00 under 
högsäsong. 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 persona.

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

Vasamuseets butik
 › Vasamuseets butik kan vid förfrågan hålla öppet under evenemangets första timme. Bokning av detta måste göras 

senast 2 veckor före evenemanget.  En startavgift debiteras i så fall av Vasamuseet, se Tillägg Vasamuseet, minus den 
totala försäljningen. 
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Övrigt
 › Skeppshallen har en konstant temperatur på 18 grader. Därför är det viktigt att vara noga med information till 

era gäster att ha på sig varmare klädsel. Museeet kan erbjuda värmande ponchos som bokas av beställaren före 
besöket. 

 › En stor del av golvet på entréplan är av kullersten, därför rekommenderas att beställaren informerar gästerna 
om att högklackade skor kan vara besvärligt att gå i.

 › Obemannad garderob, rullgarderober med galgar samt låsbara skåp finns tillgängliga i Vasamuseet. 

Bar och dans
 › Bar och dans kan anordnas i restaurangens lokaler efter evenemang i skeppshallen, detta bokas separat och 

debiteras extra. Se bilagan rörande Vasamuseets restaurang.

Särskilda villkor vid kvällsvisningar
Visningen bör påbörjas 30 minuter efter stängning av museet vilket är kl. 17.30 under lågsäsong och kl. 18.30 under 
högsäsong. Önskas ett senare avslut än kl. 18.30 under lågsäsong eller kl. 19.30 under högsäsong kan bokningen 
bekräftas tidigast två månader före bokat datum. 

Under lågsäsong erbjuds ej kvällsvisningar på onsdagar före kl. 20.30 eftersom museet är öppet till kl. 20.00 för 
allmänheten, men det är möjligt att boka en privat guidad visning under öppettider.

Vasamuseet gör det bästa för att beställare och sällskap ska få en bra kväll, med reservation för att andra sällskap 
kan komma att bokas in samma kväll. Vid sen ankomst till en bokad visning kan längden på visningen komma att 
anpassas efter ankomsttiden. 

Personal
I kostnaden för att hyra skeppshallen i Vasamuseet för en kväll ingår grundbemanning för att hålla museet öppet 
under evenemanget. Därutöver ingår grundläggande evenemangsplanering och förberedelser inför evenemanget, 
samt museets eventpersonal för värdskap och säkerhet under genomförandet. 

Om ytterligare förberedelsetid bedöms vara nödvändigt på grund av evenemangets storlek eller komplexitet görs 
separat överenskommelse om storlek och omfattning på utökade kostnader och tillägg. Detsamma gäller om kunden 
önskar större bemanning än vad som inkluderas i grundpriset för kvällen.

Ansvar
Beställaren ansvarar för att:
 › Deltagarna i arrangemanget informeras om skeppshallens konstanta temperatur på 18 grader Celsius, vilket 

innebär att det kan upplevas kallt vid sittande middagar. Medtag gärna värmande plagg eller sjal.
 › Föreskrifter, restriktioner och övriga anvisningar följs.
 › Förmedla Vasamuseets och Vasamuseets restaurangs 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 på plats 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. 
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Bokningsregler
Preliminär bokning
Vid preliminära bokningar meddelar Vasamuseets bokning beställaren ett sista datum då definitiv bokning krävs, 
vanligtvis 14 dagar senare. Vid fler förfrågningar rörande samma datum hanteras bokningarna i turordning. 

Skriftlig bekräftelse
Vasamuseets bokning tillsänder beställaren en skriftlig bekräftelse så snart en definitiv bokning har genomförts. 
Bekräftelsen måste skrivas under och skickas tillbaka inom 14 dagar annars förfaller bokningen.

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@smtm.se. Avbokningsregler bifogas alltid tillsammans med 
bekräftelsen. Följande avbokningsavgifter gäller vid påskrivet kontrakt:

Avbokning av evenemang i skeppshallen & kvällsvisning med middag i restaurangen
Beställaren har rätt att avboka upp till 1 månad före besöksdatumet utan extra kostnad.

 › Vid avbokning 30 till 0 dagar före besöksdatum debiteras 100 % av lokalhyran av Vasamuseet

Avbokning av kvällsvisning
Beställaren har rätt att avboka upp till 2 veckor före besöksdatumet utan extra kostnad.

 › Vid avbokning 13 dagar till 7 dagar före besöksdatum 50 % av kostnaden debiteras

 › Avbokningar gjorda senare än 7 dagar före besöksdatum 100 %   av kostnaden 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.

Priser och villkor
 › Vasamuseet reserverar sig för eventuella ändringar i priser och villkor.
 › Om kostnaderna kring evenemanget ökar till följd av förändringar av skatter eller andra kostnader som är 

utanför Vasamuseets kontroll, har Vasamuseet rätt att ta ut motsvarande pristillägg. Beställaren informeras 
omgående i dessa fall. 

 › Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi och inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför 
Vasamuseets kontroll berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

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



Vasamuseets Bokning
Tel: +46 (8)-519 548 70
E-post: bokningen.vasa@smtm.se
www.vasamuseet.se

Vasamuseets Restaurang 
Tel: +46 (8)-661 16 20 
E-post: restaurangen.vasa@smtm.se
www.vasamuseetsrestaurang.se

Version 1.1

Sida 7 av 8

Kontaktuppgifter 
Bokning evenemang 
Tel: +46 (8)-519 548 70 
måndag – fredag 10.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00
E-post: bokningen.vasa@smtm.se
www.vasamuseet.se 

Besöksadress
Vasamuseet
Galärvarvsvägen 14, 115 21 Stockholm

Vasamuseets restaurang
Djugårdstrand 1, 115 21 Stockholm

Leveransadress 
Djurgårdstrand 1, 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. 

Leveransadress: 
Djurgårdstrand 1
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Bilaga 
Vasamuseets restaurang
I Vasamuseets restaurang erbjuds en stämningsfull miljö med maritimt tema med fyrskepp och isbrytare i blickfånget. 
En stor veranda med kvällssol över Skepps- och Kastellholmen bidrar till inramningen. I Vasamuseets restaurang 
finns möjlighet att ordna sittande middagar för upp till 150 gäster och stående arrangemang för upp till 240 gäster. 

Vasamuseets restaurang ligger i en egen separat lokal i museet. Restaurangen kan användas som egen lokal för dans 
och bar vid evenemang i skeppshallen, men även bokas särskilt för middagar. Vänligen kontakta restaurangen för mer 
information.

 

Offert och meny
Vasamuseets restaurang offererar menyförslag mm separat från Vasamuseet.
Vänligen kontakta restaurangen för mer information, särskilda önskemål om meny, dukning, mm.

Vasamuseets restaurangs tillägg för kvällsevenmang
Grupper med färre än 36 gäster 4 800 sek (exkl. moms)

Senare avslut än 01.00 2 400 sek/timme (exkl. moms)

Bokningsregler
Vasamuseets restaurang reserverar sig för eventuella ändringar i priser och villkor.

Om kostnaderna kring evenemanget ökar till följd av förändringar av skatter eller andra kostnader som är utanför 
Vasamuseets Restaurangs och Vasamuseets kontroll, har Vasamuseets Restaurang och Vasamuseet rätt att ta ut 
motsvarande pristillägg. Beställaren informeras omgående i dessa fall. 

Avbokning av evenemang i skeppshallen & kvällsvisning med middag i restaurangen
Beställaren har rätt att avboka upp till 1 månad före besöksdatumet utan extra kostnad.
 › Vid avbokning 30 till 0 dagar före besöksdatum debiteras 100 % av kostnaden för mat av Vasamuseets 

restaurang. 

Priser och villkor
 › Vasamuseets restaurang reserverar sig för eventuella ändringar i priser och villkor.
 › Om kostnaderna kring evenemanget ökar till följd av förändringar av skatter eller andra kostnader som är 

utanför Vasamuseets restaurangs kontroll, har restaurangen rätt att ta ut motsvarande pristillägg. Beställaren 
informeras omgående i dessa fall. 

 › Strejk, lockout, eldsvåda, pandemi och inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför 
Vasamuseets Restaurangs kontroll berättigar oss att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

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

Kontaktuppgifter
Tel: +46 (8)-661 16 20 
E-post: restaurangen.vasa@smtm.se
Adress: Djurgårdsstrand 1, 115 21 Stockholm
www.vasamuseetsrestaurang.se


