
 

Informacje praktyczne: 

 

Transport: 

• przelot SAS Kraków – Sztokholm (Arlanda) – koszt ok. 800 zł/os z niemowlakiem  

• przelot SAS Sztokholm – Gdańsk ok. 200 zł/os. z niemowlakiem  

• przejazd z lotniska Arlanda do Sztokholm- Kista  ok. 100-120 koron (niemowlę: za darmo) Bilet 

można kupić na stronie: https://www.flygbussarna.se/  

• najlepszym sposobem na poruszanie się po Sztokholmie jest metro. Bilet tygodniowy na metro 

kosztuje 325 koron (ważny jest również w autobusach i miejskich statkach).Jeden przejazd między 

30-45 koron (zależy gdzie zakupi się bilet) Ciekawostką jest to, że w Sztokholmie jeśli ktoś wiezie 

wózkiem dziecko, to ma darmowe przejazdy w autobusach.  

Wszystko na temat sztokholmskiego transportu i połączeń można sprawdzać na stronie: 

https://sl.se/en  

• statek z Vaxholm do Sztokholmu na Gamla Stan 78 koron 

 

Nocleg: 

Chyba jedną z najtańszych możliwości jest skorzystanie z oferty strony https://www.airbnb.pl/ na 

której znajdziemy mieszkania do wynajęcia. My  mieszkaliśmy w hotelu Scandic w Kista, 

korzystając z tego, że Paweł był w delegacji z pracy i mógł zabrać mnie z dzieckiem. Hotel bardzo 

fajny z aneksem kuchennym umieszczonym w szafie. Świetne i bogate śniadania w formie bufetu. 

 

 

Muzea w Sztokholmie: 

Duża część muzeów w Sztokholmie jest za darmo, albo darmowe są pomiędzy godziną 17-20 w 

konkretny dzień. Trzeba sprawdzić na stronie danego muzeum. Z odwiedzonych przeze mnie 

muzeów płatne jedynie było Muzeum Vasa 130 koron (dzieci za darmo) 

 

Tutaj znajdziecie listę darmowych atrakcji Sztokholmu: 

https://www.gabiblog.pl/2016/08/sztokholm-za-darmo.html 

 

Udogodnienia dla jadących z niemowlęciem: 

Sztokholm jest prorodzinny – darmowe przejazdy rodzica mającego wózek z dzieckiem we 

wszystkich autobusach, wszędzie windy (nie ma praktycznie miejsca, gdzie nie dostaniemy się z 

dziecięcym wózkiem), w wielu miejscach wyposażone przewijaki – spotkałam i pieluszki i mokre 

chusteczki. W sklepach spożywczych słoiczki dla niemowląt w cenach jak w Polsce a czasem nawet 

niższych (chyba jedyna rzecz tańsza niż w Polsce)  

 

CENY (w koronach) 

 

Wstępy: 

- Muzeum Vasa – 130 

- Muzeum  Historiska – za darmo 

- Muzeum Morskie – za darmo 

- Muzeum Historii Naturalnej – za darmo 

- Muzeum Dalekiego Wschodu – za darmo 

- Ogrody angielskie w Drottningholm – za darmo 

 

Jedzenie: 

- w Szwecji jest drogo. Obiady w restauracji zaczynają się od 150 koron za osobę. Można jednak 

znaleźć w porze lunchu miejsca, gdzie obiad kosztuje 99 koron. W wielu marketach znajdują się 

stoiska z bufetem na wagę, gdzie samemu wybiera się warzywa i mięso na wynos do plastikowych 
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https://www.gabiblog.pl/2016/08/sztokholm-za-darmo.html


pojemników. Ta opcja akurat jest bardzo przyzwoita cenowo ok 100 koron za kilogram 

- popularną przekąską na mieście jest KORV czyli hot-dog, którego cena zaczyna się od 15 koron. 

- lody od 30 koron 

- piwo w sklepie 15 koron, w barze od 70 koron 

 


