
Sommar i Stockholm – våra bästa tips 

 

 

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 
Även om Stockholms restaurangutbud minskar under sommaren finns mycket att erbjuda. 

Sturehof vid Stureplan är en klassiker som blandar det franska och svenska köket. www.sturehof.com 

Sjöcaféet vid Djurgårdsbron har en av Stockholm största uteservering. Här kan du även hyra cykel, kajak, kanot 

och trampbåt. www.sjokafeet.se 

Restaurang Bleckan i Blecktornsparken på söder bjuder också på en härlig uteservering www.restaurangbleck.se 

Mosebacke vid vackra Södra Teatern och Mosebacke torg. Om vädret tillåter är uteserveringen, med utsikt över 

Stockholm och Gamla Stan, öppen från kl 12. 

Restaurang Gamla Stan 

Restaurang Vasastan 

Restaurang Östermalm 

 

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. 

http://www.sturehof.com/
http://www.sjokafeet.se/
http://www.restaurangbleck.se/
http://www.vandring-gamlastan.se/


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 Slott. 

För fler tips på bra promenadstråk gå in på: 

www.walkinstockholm.se/walkinstockholm/extern/promenera-i-stockholm.htm 

eller 

https://trippa.se/transportsatt/27/151/Naturpromenader. 

eller varför inte i ett spel? 

https://www.100pointchallenge.com/stockholm 

 

Bada i Stockholm 
Är du sugen på ett dopp? Då finns flera alternativ: 

Långholmens klippbad på Söder, adress Långholmsbacken 9. Vid det gamla fängelset finns det även en liten 

sandstrand. 

Tanto strandbad på Söder, Skarpskuttestigen 6. 

Brunnsviken, vid Kräftriket finns både bryggor och klippor att bada ifrån. 

Fredhällsbadet, Kungsholmsstrandstig 

 

Vill du hellre bada i en utomhuspool? 

Eriksdalsbadet vid Skanstull 

Vanadisbadet på Vanadisberget, Vasastan 

Kempementsbadet på Gärdet 

 

Extra tips för barnen  
Skansen på Djurgården, www.skansen.se 

OceanBus, Sightseeing både på land och till havs https://oceanbus.se/biljetter-tidtabell/ 

Fjärilshuset i Haga Parken https://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 

 

http://www.walkinstockholm.se/walkinstockholm/extern/promenera-i-stockholm.htm
https://trippa.se/transportsatt/27/151/Naturpromenader.
https://www.100pointchallenge.com/stockholm
http://www.skansen.se/
https://oceanbus.se/biljetter-tidtabell/
https://fjarilshuset.se/
https://www.historiskavingslag.se/
https://www.infernoonline.com/odenplan


Fler tips: 

Köp med dig en picknickkorg från någon av Stockholms Saluhallar eller 

närbelägna matbutiker: 

Östermalms Saluhall vid Östermalmstorg med anor från 1888 har precis öppnat efter en omfattande renovering, 

https://ostermalmshallen.se/ 

Hötorgshallen hittar du i samma hus som Filmstaden på Hötorget, en trappa ner. Inte lika anrik som den på 

Östermalm men är ändå en klassiker. 1958 öppnade ”nya” Hötorgshallen https://www.hotorgshallen.se 

 

NK saluhall hittar du en trappa ner i Varuhuset med samma namn. Här finns massor av restauranger och 

butiksdiskar  https://www.nk.se/stockholm/restauranger-cafeer-och-barer/ata-pa-nk-saluhall/ 

 

Eller köp dina varor på en närliggande mataffär: 

Vivo T-Jarlen, Östermalms tunnelbanestation 

Hemköp -  Nybrogatan 37 

 

Om du inte orkar gå: 
Hyr en cykel på Strandvägen http://www.rentabike.se/index.html 

hyr en elskoter via app: 

https://www.voiscooters.com/ 

https://help.li.me/hc/sv 

Eller varför inte en kajak eller segelbåt: https://www.stockholmadventures.com/ 

 

Stanna en dag extra och gör en utflykt till vår vackra skärgård. 

Fjäderholmarna, vår närmsta skärgårdsö ligger 30 minuter med båt från Nybrokajen 

https://www.stromma.com/sv-se/stockholm/ 

Från slussen går även Fjäderholmslinjen http://www.fjaderholmslinjen.se/ 

 

Artipelag, en konst- och kulturupplevelse i Stockoholms skärgård. Museet har för tillfället stängt inomhus men 

bjuder på en vacker utomhusutställning. Från juni kan man ta båten från Nybrokajen eller buss från slussen.  

https://artipelag.se/ 
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