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Vasa-museossa käyminen vuonna 2022
Tervetuloa Pohjoismaiden suosituimpaan museoon

Sisäänpääsymaksut
Aikuiset (myös eläkeläiset) 
1.1. - 30.4. ja 1.10. - 31.12. SEK 170
1.5. - 30.9. SEK 190

Lapset ja alle 18-vuotiaat nuoret ilmainen

Vierailijat, joilla arvosetelit SEK 149
Opas ja ryhmänjohtaja ilmainen

Ketkään muut eivät ole oikeutettuja ilmaiseen sisäänpääsyyn.

Etukäteen varattu yksityinen museokierros 
Vasa-oppaan kanssa (25 min) SEK 1200/opas 

Aukioloajat
Kesäkuu-elokuu: päivittäin 08.30 - 18.00
Syyskuu-toukokuu: päivittäin 10.00 - 17.00,
keskiviikkoisin 10.00 - 20.00 

Poikkeukselliset aukioloajat: 
24.12.: suljettu
25.12.: suljettu
31.12.: 10.00 - 15.00

Suositeltava vierailun kesto on 90 minuuttia.

Opastetut museokierrokset
Laivan opastettu esittely sisältyy yksittäisen vierailijan lipun hintaan. Museokierrokset yli 9 hengen ryhmille on varattava etukäteen. 
Korkeintaan 30 henkilöä voi olla kerrallaan kierroksella mukana. Kierros kestää noin 25 minuuttia. 

Kesäisin (1.6. - 31.8.) järjestetään opastettuja museokierroksia ruotsiksi kerran tunnissa, englanniksi kerran puolessa tunnissa 
sekä päivittäin saksaksi, ranskaksi ja espanjaksi. Museokierroksia on myös muilla kielillä. Muina vuodenaikoina opastettuja 
museokierroksia järjestetään vähintään kaksi kertaa päivässä ruotsiksi ja englanniksi. 
Ryhmillä voi olla myös oma opas.

Useita Ilmainen 18-kielinen ääniopas on ladattavissa kotisivulta tai paikan päällä museossa langattoman verkon avulla. Museossa on 
vapaa wifi.

For updated information about the 

guided tours, please see our website.

Elokuva Vasasta
Elokuva Vasasta 17 minuutin pituinen ja se antaa katsauksen laivan historiaan vuodesta 1628 alkaen aina tähän päivään asti. Se on 
saatavissa 9 kielellä. Kotisivulta löytyvät kielet ja ajat. 

Kauppa
Museossa on monipuolinen kauppa, josta löytyy Vasaa koskevaa 
kirjallisuutta, kopioita laivan esineistöstä, matkamuistoja ja 
tuotteita lapsille. Kaupalla on samat aukioloajat kuin museolla.
Puh.: +46 (0)8 519 548 83 
Sähköpostiosoite: butiken.vasa@smtm.se

Ravintola
Ravintola tarjoaa lounaan, voileipiä ja leipomotuotteita, 
pääasiassa läheltä ja ekologisesti tuotetuista aineksista.
Kotisivulta löytyvät ajat.
Puh.: +46 (0)8 661 16 20  
Sähköpostiosoite: restaurangen.vasa@smtm.se

Varaukset
Puh.: +46 (0)8 519 548 70, maanantai-perjantai 10.00 - 12.00 ja 
13.00 - 15.00
Sähköpostiosoite: bokningen.vasa@smtm.se 

Esteettömyys
Museo on kaikille esteetön. Lisätietoa esteettömyydestä 
löytyy museon kotisivulta tai ota yhteyttä varaukseen. 

Pysäköinti
Museon vieressä on pysäköintitilaa linja-autoille. 
Henkilöautoille on pysäköintitilaa oikealla puolella heti 
Djurgårdsbron-sillan jälkeen. Vasa-museon sisäänkäynnin 
vieressä on vammaispysäköinti-paikkoja, joiden käyttöön 
edellytetään voimassa oleva lupa.

Kysymyksiä & vastauksia
Vasa-museon asiakasfoorumilla on tietoa ja vastauksia 
tavallisimpiin kysymyksiin. Foorumi löytyy museon 
kotisivulta.
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Vierailuun arvoseteli
Uusien asiakkaiden, jotka haluavat käyttää maksuvälineenä arvoseteliä, tulee lähettää arvosetelistä näyttö tarkistettavaksi  
Vasa-museoon. Tämä on tehtävä ennen ensimmäistä arvosetelillä tehtävää vierailukertaa. Arvosetelistä näyttö lähetetään tänne  
bokningen.vasa@smtm.se.

Jotta arvoseteli olisi voimassa, sen täytyy sisältää seuraavat tiedot:
Vasa-museon nimi
Vierailun päivämäärä
Vierailijoiden lukumäärä
Mitä palvelua halutaan, esimerkiksi sisäänpääsymaksu
Yritys- ja yhteisötunnus
Laskutusosoite
Laskun vastaanottajan puhelinnumero  ja sähköpostiosoite

Mahdolliset muutokset, kuten vierailijoiden lukumäärä, korjataan alkuperäiseen arvoseteliin ja sen allekirjoittaa  
ryhmänjohtaja.

Tulostettu arvoseteli jätetään saapumisen yhteydessä lippukassaan. Vasa-museo ottaa 250 kruunun maksun arvoseteleistä, jos ne 
joudutaan tulostamaan paikan päällä.
Laskutus tapahtuu toteutuneen käynnin jälkeen. Tämä sen vuoksi, että kävijöiden lukumäärä tulisi varmistettua laskutuksessa oikein. 
Vasa-museo ei liitä alkuperäistä arvoseteliä tai sen kopiota laskun mukaan. Suosittelemme, että otatte tarvittaessa itse kopiot omista 
arvoseteleistänne.

Ryhmien, jotka maksavat pääsymaksun hyväksytyllä arvosetelillä, ei tarvitse ilmoittaa tulostaan etukäteen.

Laskutus tapahtuu viikoittain ja se sisältää kaikki vierailut kyseiseltä ajalta. Maksu tulee suorittaa 30 päivän kuluessa  
laskutuspäivämäärästä. Ellei maksua suoriteta, on museolla oikeus kieltää arvoseteliin perustuva käynti ja sen sijaan vaatia  
käteismaksua.

Maksut ulkomailta 
Maksut voidaan suorittaa SWIFT- ja IBAN-numeroita käyttäen niiden tietojen mukaan, jotka ilmoitetaan laskuissa.
SWIFT: DABASESX
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201

Arvonlisävero (alv.) 
Vasa-museon toiminta seuraa Ruotsin arvonlisäverotusta koskevaa lakia. Museon sisäänpääsymaksu on vapautettu arvonlisäverosta.

Viivästys- ja muistutusmaksu 
Viivästysmaksu myöhästyneistä maksuista ja muistutusmaksu toimitetaan Ruotsin lain mukaisesti.

Provisio 
Provisiota voidaan antaa asiakkaille, jotka maksavat vierailunsa Vasa-museoon arvoseteleillä. Provisio perustuu kuluvan  
kalenterivuoden liikevaihtoon. Provisio maksetaan marras/joulukuun vaihteessa.

Liikevaihto, SEK Alennus prosentteina
100 000-249 000 2 prosenttia maksettavasta provisiosta
250 000-399 000 4 prosenttia maksettavasta provisiosta
400 000-549 000 6 prosenttia maksettavasta provisiosta
550 000-699 000 8 prosenttia maksettavasta provisiosta
700 000- 10 prosenttia maksettavasta provisiosta

Yhteystiedot 
Arvoseteleitä koskevissa kysymyksissä ole hyvä ja ota yhteys varaukseen:
Puh.: +46 (0)8 519 548 70
Sähköpostiosoite: bokningen.vasa@smtm.se
Laskutusta koskevissa kysymyksissä ole hyvä ja ota yhteys talousyksikköön:
Puh.: +46 (0)455 35 93 00
Sähköpostiosoite: ekonomi@smtm.se 
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