Stadshuset
Visningsenheten
Med reservation för felskrivning och ändringar.

Entréavgifter för visningar av
Stockholms stadshus 2022
Stadshuset är en arbetsplats för politiker och tjänstemän.
Byggnadens salar kan endast besökas med en guidad
visning, antingen med Stadshusets egna guider eller externa
guider med tillstånd att guida i Stadshuset.
Praktisk information
Under rådande förhållanden, kan öppettider, in-och utgångar,
samt högsta tillåtet antal besökare per grupp komma att
ändras under året. Vid bokning av privat visning förmedlas
den aktuella maxgränsen. Externa guider ansvarar för att
höra av sig och få information om aktuell maxgräns.
Viss väntan vid insläpp kan förekomma, om många andra
grupper kommer samtidigt.
Externa guider föranmäler sina besök med datum, antal och
ungefärligt klockslag.
Vid frågor, ring 08-508 29 058
eller mejla till cityhalltours@stockholm.se
Avbokningsvillkor
Vid avbokning senare än 24 timmar före visningstiden eller
vid helt uteblivet besök tas minimiavgift ut.
Olika entréavgifter för olika typer av visningar
I dokumentet finns två listor för olika typer av besök:



besök med Stadshusets guide på publika och bokade
visningar
entréavgift för besökare och grupper med extern
licensierad guide.

Besök med Stadshusets guide på publika
och bokade visningar
Moms är inkluderat i samtliga priser.
Vuxen
130 kr per person
Pensionär
110 kr per person
Som pensionär räknas personer över 65 år.

Student
110 kr per person
Studentlegitimation krävs, i fysisk eller digital form.

Ungdom
50 kr per person
Som ungdomar räknas personer som är 7-19 år

Barn
0 kr per person
Som barn räknas personer som är 0-6 år.
De måste vara i målsmans sällskap.

Skolklass
1100 kr per klass
Från årskurs 1 i grundskolan till och med gymnasiet, samt SFI.
Upp till två lärare går med gratis.
Maxantalet i en grupp är 35 elever.

Förskola
600 kr per klass
Till förskolor och förskoleklasser erbjuder vi en visning
på 30 min av Blå hallen och Gyllene salen.

Minimipris för bokad visning
1300 kr per grupp
Grupper om färre än 10 fullprisbetalande betalar minimipris.
För fler än 10 gäller pris per person.

Besök med extern licensierad guide
Moms är inkluderat i samtliga priser.
Vuxen, student, pensionär
110 kr per person
Ungdom
50 kr per person
Som ungdomar räknas personer som är 7-19 år.
Även skolklasser, från förskolan till och med gymnasiet,
samt SFI. Upp till två lärare går med gratis.

Barn
0 kr per person
Som barn räknas personer som är 0-6 år.
De måste vara i målsmans sällskap.

Reseledare, tour leader
0 kr per person
En reseledare/tour leader per grupp får gå med gratis, för att hjälpa
guiden att se till att gruppen håller ihop och följer reglerna. Detta är
villkoret för den gratis entrén.

