Våra bästa Stockholmstips

Shopping
Riktigt lyxiga varumärken som Louis Vuitton, Gucci och Prada hittar du på Birger Jarlsgatan, från
Stureplan och ner mot Nybrokajen.
I Sturegallerian, Mood Gallerian, NK och Åhléns City hittar du många olika varumärken. Både
internationella designers och våra egna Filippa K och Acne hittar du men även Twillfit, Newhouse och
mycket mer. På Biblioteksgatan finns HM Home om du vill styla ditt hem, Sephora om du vill
uppdatera makeup lådan, & Other Stories, Nilson Shoes och mycket mer.
Längst Drottninggatan finns allt från HM till Clas Ohlsson och inte minst klassiska Buttericks!

Mat & Dryck
Stockholm har ett rikt restaurangutbud och det finns många olika krogar att välja på. Här är några tips:
Vi börjar så klart med vår egen Kung Carls Bakficka som krögare Jan Andersson har drivit sedan
öppningen 2004. På menyn hittar du uppdaterade klassiker med fokus på säsongens smaker.
www.kungcarlsbakficka.se.
Kring Stureplan hittar du även klassiska Restaurang Prinsen www.restaurangprinsen.se, nya Gastrotek
Zink www.gastrotekzink.se och franskinspirerade Pas D’Art www.pasdart.se. För asiatiska influenser
finns East www.east.se och för en klassiker som blandar blandar det franska och svenska köket finns
Sturehof www.sturehof.com
Sjöcaféet vid Djurgårdsbron har en av Stockholm största uteservering. Här kan du dessutom hyra cykel,
kajak, kanot och trampbåt. www.sjokafeet.se. På Djurgården hittar du även vackra restaurang Villa
Godthem www.vllagodthem.se med Stockholms bästa Plankstek.
Restaurang Bleck i Blecktornsparken på söder bjuder också på en härlig uteservering så länge vädret
tillåter. www.restaurangbleck.se
Bar Nombre på Odengatan i Vasastan satsar på spanska viner, mycket öl och mat med spanska
influenser. Kombinationen blir magisk www.barnombre.se.

Upptäck Stockholm
I Stockholm finns ett rikt utbud av både shopping och krogar. Men huvudstaden har så mycket mer att
erbjuda. Här kommer några tips på hur du får ut ännu mer av staden mellan broarna.
Historiska Stockholm Stockholms Slott, Stadshuset, Dramaten, det finns många vackra historiska
byggnader. I Gamla Stan kan du smyga igenom gränderna och låta tankarna föras bort till en tid då
man fick ducka för soporna som kastades ut genom fönstret ner på gatan. Ladda ner appen izi travel
så får du veta mer om historien bakom fasaderna. Eller gå in på www.vandring-gamlastan.se

Gröna Stockholm
Djurgården är mycket mer än Skansen och Gröna Lund. Börja från Nybrokajen och promenera längst
Strandvägen ända ut mot Blockhusudden där du blickar ut mot Nacka på andra sidan vattnet. Stanna
till vid Rosendalsträdgård och ta en kaffe eller en bit mat.
På Söder hittar du fantastiska koloniområden. Vid Skanstull hittar du Eriksdals koloniområde och inte
långt därifrån finns vackra Tantolunden.
Söder har också vackra Monteliusvägen från Slussen och nästan hela vägen till Skinnarviksberget.
Lite utanför stadskärnan, vid Naturhistoriska Riksmuseet hittar du Bergianska Trädgården. Här kan du
även ta en promenad runt Brunnsviken och gå förbi Haga S
lott.

För fler tips på bra promenadstråk:
www.walkinstockholm.se/walkinstockholm/extern/promenera-i-stockholm.htm
eller
www.trippa.se/transportsatt/27/151/Naturpromenader.
eller varför inte i ett spel?
www.100pointchallenge.com/stockholm

Museum
Stockholm har många fina museer och efter att ha varit stängda under en tid har de nu börjat öppna
upp igen. På Hallwylska Museet www.hallwylskamuseet.se , ett stenkast från Kung Carl, tar du del av
hur ett privathem från sekelskiftet 1900 med dåtidens inredning och bevämligheter kunde se ut.
Nationalmuseum www.nationalmuesum.se är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Efter ett
fem år långt renoveringsarbete slog museet slog museet hösten 2018 upp sina portar igen, med mer
plats än någonsin för att visa upp museets enorma samling av klassiska verk. Sammanlagt består
samlingarna av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och fram till idag. Fotografiska
www.fotografiska.com är en av världens största samlingsplatser för modern fotografi, och presenterar
fyra unika huvudutställningar och cirka 20 mindre utställningar årligen. Armémuseum
www.armemuseum.se skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor
har påverkats av krig och konflikter. Till maj 2020 har museet en tillfällig utställning, I rikets hemliga
tjänst, som berättar om en relativt okänd del av Sveriges 1900-talshistoria – historien om de kvinnor
som befann sig längst ner i underrättelsevärldens maktpyramid. Deras arbete krävde att de tog stora
risker och många fick betala ett mycket högre pris än de hade räknat med.

Extra tips för barnen:
Skansen på Djurgården, www.skansen.se
OceanBus, Sightseeing både på land och till havs www.oceanbus.se/biljetter-tidtabell
Fjärilshuset i Haga Parken www.fjarilshuset.se

Lekplatser: i Humlegården runt hörnet och i Vasaparken i Vasastan finns fina lekplatser där barnen kan
springa av sig. Vid Nytorget på Söder finns fantastiska Bryggartäppan där man har byggt upp en liten
stad hur det såg ut på söder för i tiden.
Spökvandring i Gamla Stan https://www.historiskavingslag.se/
Har du en tonåring som är trött på sin familj och saknar sitt TV spel, då kan det vara läge besöka
gamingcentret Inferno online vid Odenplan. https://www.infernoonline.com/odenplan

