The Stockholm Card – jest to karta, która umożliwia bezpłatne:
- zwiedzanie najważnieszych zabytków, muzeów i innych ciekawych obiektów w Sztokholmie i okolicach
- poruszanie się (wielokrotne i bez ograniczeń) we wszystkich strefach/zon ABC w obrębie całego województwa
Sztokholmskiego każdym środkiem masowej komunikacji tak samo jak na wybrany okres kartą SL
- korzystanie z dodatkowych atrakcji (np podróż statkiem po wodach Sztokholmu)
- oraz zniżkę ceny na inne ciekawe atrakcje Sztokholmu.
Cena karty w SEK/PLN

1 zloty = ok 2 korony

Ilosc dni
1
2
3
5
525/260 675/330 825/400 1095/530
Dorosli
Dzieci 6-17 235
275
315
350

Dzieci do 6 lat (maks troje) korzystają z wszelkich atrakcji oraz przejazdów bezpłatnie w towarzystwie dorosłej
osoby z ważną kartą. Niestety nie ma zniżki dla studentów czy emerytów/rencistów.
Karta wydaje się być droga, ale doświadczenia mówią, że jak jej nie kupisz to zapłacisz w końcu więcej i nie
będziesz miał tego bezstresowego komfortu, jaki daje ta karta.
Kupując kartę poproś /weź bezpłatnie mapę Sztokholmu oraz małą broszurkę/informację o tym jak i gdzie można
wykorzystać Stockholm Card. Na górze tej broszurki masz flagę (język) i rok wydania. Nie zawsze mają te rzeczy
wiec weź w innym biurze.
The Stockholm Card kupić możesz tam gdzie wylądujesz w pobliżu Sztokholmu, w Turistinfo, są też dostępne w
wielu hotelach, (ale nie w budkach sprzedaży biletów na koleje i do metra).
Lotnisko Arlanda – w Information Vistitor Center terminalu 2, 4 i 5 (Term 5 – idź ok. 100 m na prawo od wyjścia
do hali lotniska) - otwarte całą dobę.
Lotnisko Skavsta - Można tam kupić, ale równie dobrze kupisz po dojechaniu do Cityterminalen w Sztokholmie.
Karta nie obejmuje przejazdów z lotniska Skavsta. Trzeba wykupić bilet za 139 kr/normalny na autobus do Sth w
www.flygbussarna.se/pl (Nie sprzedają w autobusie) Można kupić ten bilet (bezimienny ważny 3 mies.) przez
Internet otrzymać potwierdzenie na email i wydrukować sobie przed podróżą.
Lotnisko Bromma – nie ma na lotnisku. Najbliższy punkt sprzedaży to Mornington Hotel Bromma ok. 1,8 km od
lotniska lub w Centrum Sth.
Przystań promowa Nynäshamn – przejdź ok. 500 m od stacji kolejki i tam obok (ok 100 m) po lewej stronie nad
wodą znajdziesz Turistbyrå ul. Fiskargränd otwarte od 9.00 do 18.00. Na tą kartę pojedziesz juz do Sztokholmu
bezpłatnie.
Dworzec kolejowy Centralen - w głównej hali dworca w Turistbyrå (codz. od 8.00 do 18.00) lub w Turistbyrå na
przeciwko dworca ul. Vasagatan lub na dolnym poziomie dworca w SL center (pon-pt 7.00-18.30 sob 10.00-17.00
niedz. zamknięte).
Cityterminalen dworzec autobusowy (autobusy z/na lotniska) na przeciwko dworca kolejowego. Stockholm Card
kupisz tam na stoisku Flygbussarna.
Zakup tej karty jest bardzo opłacalny, bo:
Przemieszczasz się bez ograniczeń w obrębie całego województwa Sztokholmu (obejmuje Nynäshamn i Arlanda
ale nie Skavsta) wszystkimi środkami lokomocji: kolejką, metrem, autobusami i tramwajem.
Czas zaczyna się liczyć od momentu rozpoczęcia pierwszego przejazdu, a nie dniami kalendarzowymi.
Jeżeli masz 3 dniową kartę i rozpoczynasz pierwszą podróż o godz. 17.00 we wtorek to będziesz mógł z niej
korzystac do 17.00 w piatek.
A poza tym, masz bezpłatne wejście do ponad 80 różnych muzeów (w tym najważniejszych),
godzinną trasę statkiem turystycznym, oraz inne atrakcje, za które inaczej musiałbyś płacić całkiem dużo.
Bezpłatne poruszanie się po Sztokholmie przy pomocy Stockholm Card odbywa się na takich samch zasadach jak przy
pomocy karty SL (Czytaj o karcie SL kupionej na pewien okres).

Chcesz dowiedziec się wiecej o zyciu w Szwecji i Sztokholmie zapraszam na strony mojego bloga
Opracowaała Polka w Szwecji www.polkawszwecji.wordpress.com
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