
Besöka Vasamuseet år 2023 

Välkommen till Skandinaviens mest välbesökta museum

Entrépriser
Vuxna (inklusive pensionärer):
1/1–30/4 och 1/10–31/12 170 kr
1/5–30/9 190 kr

Barn och unga t.o.m. 18 år gratis

Besökare med voucher:
1/1–30/4 och 1/10–31/12 149 kr
1/5–30/9 167 kr

Guide och gruppledare gratis
Inga andra är berättigade till gratis inträde.

Förbokad privat visning med Vasaguide (25 min.) 1 200 kr/guide

Öppettider
Juni-augusti: 8.30–18.00
September-maj: 10.00–17.00, onsdagar 10.00–20.00

Avvikande öppettider:
24/12 stängt
25/12 stängt
31/12 10.00–15.00

Rekommenderad tid för ett besök är 90 minuter.

Guidade visningar
En guidad visning av skeppet ingår i entrépriset för individuella besökare. Guidade visningar för grupper med fler än 9 personer måste 
bokas i förväg. Högst 30 personer kan gå med per visning. Visningen tar ca 25 minuter. Grupper får gärna ta med egen guide. 
För aktuell information om guidade visningar, se museets hemsida.

Audioguide 
En gratis audioguide på 19 språk finns att ladda ned från hemsidan eller på plats i museets via trådlöst nätverk. Museet har gratis wifi. 

Filmen om Vasa
Filmen om Vasa är 17 minuter lång och ger en inblick i skeppets historia, från 1628 och fram till idag. Den finns på 9 språk. 
Se hemsidan för språk och tider.

Butik
Museet har en välsorterad butik med litteratur om Vasa, kopior av 
föremål från skeppet, souvenirer och produkter för barn. Butiken har 
samma öppettider som museet.

Tel: 08-519 548 83
E-post: butiken.vasa@smtm.se

Restaurang
Restaurangen erbjuder lunch, smörgåsar och bakverk, med fokus på 
närodlade och ekologiska ingredienser.

För öppettider, se hemsidan.

Tel: 08-661 16 20
E-post: info@vasamuseetsrestaurang.se

Bokningar
Tel: 08-519 548 70, måndag-fredag 10.00–12.00 och 13.00-15.00
E-post: bokningen.vasa@smtm.se

Tillgänglighet
Museet är tillgängligt för alla. För mer information 
om tillgänglighet, besök museets hemsida eller 
kontakta bokningen.

Parkering
Bussparkering finns i anknytning till museet. 
Bilparkering finns på höger sida direkt efter 
Djurgårdsbron. Vid ingången till museet finns en 
parkering för personer med funktionsnedsättning 
med giltigt tillstånd.

Frågor & svar
I Vasamuseets kundforum finns information och 
svar på de vanligaste frågorna. Forumet nås via 
museets hemsida.

Vasamuseet är kontantfritt.
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Besök med voucher
Nya kunder som vill använda voucher som betalningsmedel ska skicka ett voucherprov till Vasamuseet för kännedom. Det ska göras 
före det första besöket med voucher. Voucherprovet skickas till bokningen.vasa@smtm.se. 

För att en voucher ska vara giltig måste den innehålla följande information:
Vasamuseets namn 
Besöksdatum 
Antal besökare 
Typ av tjänst, till exempel entréavgift  
Organisationsnummer 
Faktureringsadress 
Fakturamottagarens telefonnummer och e-postadress 

Eventuella ändringar som tillkommer, till exempel av antalet besökare, korrigeras på originalvouchern och signeras av gruppledaren.

En utskriven voucher ska lämnas i biljettkassan vid ankomst. Vasamuseet tar ut en avgift på 250 kr per voucher, i de fall en voucher 
måste skrivas ut på plats. 
Fakturering sker efter genomfört besök. Detta för att säkerställa att debitering av antal besökare blir korrekt. Vasamuseet bifogar inte 
originalvoucher eller kopia av voucher tillsammans med fakturan. Vi rekommenderar att ni, vid behov, upprättar egna kopior av era 
vouchrar. 

Grupper som betalar entréavgiften med godkänd voucher, ska inte föranmäla ankomst.

Fakturering sker veckovis och inkluderar samtliga besök under perioden. Betalning ska ske inom 30 dagar från faktureringsdatum. 
Vid utebliven betalning äger museet rätten att neka besök med voucher och istället kräva betalning med kort och till ordinarie 
entrépris.

Betalningar från utlandet
Betalningar kan göras via SWIFT och IBAN-nummer, enligt de uppgifter som anges på våra fakturor.  
SWIFT: DABASESX 
IBAN: SE2612000000012810113211
VAT No.: SE202100113201

Mervärdesskatt (moms)
Verksamheten på Vasamuseet följer svensk momslagstiftning. Museets entréavgift är momsbefriad.

Ränta och påminnelseavgift
Ränta på försenade betalningar och påminnelseavgift tas ut enligt svensk lag. 

Provision 
Provision kan utgå till kunder som betalar besök på Vasamuseet med voucher. Provisionen baseras på omsättningen under 
innevarande kalenderår. Provision utbetalas i månadsskiftet november/december. 
Omsättning, SEK Rabatt i procent
100 000-249 000 2 procent utgående provision 
250 000-399 000 4 procent utgående provision 
400 000-549 000 6 procent utgående provision 
550 000-699 000 8 procent utgående provision 
700 000- 10 procent utgående provision

Kontaktinformation
Vid frågor rörande vouchrar, vänligen kontakta vår bokning:  
Tel 08-519 548 70 
E-post bokningen.vasa@smtm.se
Vid frågor rörande fakturering, vänligen kontakta vår ekonomienhet:
Tel 0455-35 93 00
E-post ekonomi@smtm.se
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