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ROUTE 1 > GAMLA STAN, RIDDARHOLMEN  & 
HELGEANDSHOLMEN p. 18
De geschiedenis van Stockholm begint in de altijd 
levendige oude stad. Slenter door de smalle steegjes, 
bewonder de oude panden en bezoek het koninklijk slot.

ROUTE 2 > NORRMALM p. 38
Norrmalm is het zakelijk centrum en het winkelhart van Stockholm. Je 
vindt er grote winkelketens, veel hotels en een divers cultuuraanbod.

ROUTE 3 > ÖSTERMALM p. 58
In deze chique wijk zijn veel exclusieve winkels van Zweedse en interna
tionale merken gevestigd. Rond Stureplan zijn veel restaurants en clubs.

ROUTE 4 > SÖDERMALM p. 78
Op Södermalm wisselen hip en geschiedenis elkaar af: 
houten arbeidershuisjes, mooie vergezichten, trendy 
(vintage)winkeltjes en relaxte cafés en restaurants.

ROUTE 5 > VASASTAN & KUNGSHOLMEN p. 98
Kungsholmen en Vasastan zijn minder bekend. Ga dus naar deze wijken 
als je wilt shoppen, eten en drinken tussen de ‘gewone’ Stockholmers.

ROUTE 6 > DJURGÅRDEN & 
SKEPPSHOLMEN p. 118
Voor een heerlijke wandeling, fietstocht of picknick in 
de prachtige natuur en de beroemdste musea van 
Stockholm, moet je naar Djurgården en Skeppsholmen.

het beste van stockholm in 6 routes
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Visit the must sees

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Dankzij haar baan heeft 
Eline Stockholm goed 
leren kennen. Ze houdt 
ervan om te gaan 
brunchen of een fika te 

nemen. Hiervoor kun je 
haar vinden in Söder, 
maar ze geniet ook van 
een wandeling op 
Djurgården of een pick
nick in een van de vele 
parken die Stockholm 
rijk is. Elke maand voegt 
ze wel een nieuw favo
riet adres toe aan haar 
lijstje.

LOCAL

stockholm

auteur & blogger

Eline Snauwaert
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TIME TO MOMO IN STOCKHOLM

Stap het vliegtuig uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de wijk in. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen biertje 
tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen de 
échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, 
terwijl je onderweg een mustsee meepikt, op je gemak naar de leukste concept
stores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood experience. 
100% GOOD TIME!

NAAR STOCKHOLM!

Jij gaat Stockholm ontdekken! Uniek vanwege alle eilanden, het water en het 
groen. Het eigen karakter van de verschillende wijken maakt Stockholm tot een 
fantastisch veelzijdige stad. Een bekend museum bezoeken of juist een kleine 
galerie, vintage shoppen in Sofo of designmerken op Östermalm, een wijntje 
drinken op een drijvend terras of een cocktail in een hippe bar, fietsen in Eko
parken of picknicken met een prachtig uitzicht over de stad, genieten van een 
lange zomerdag of liever van sneeuw in de winter, je laten inspireren door 
Zweeds design of door kneuterige antieke prullaria; in Stockholm kan het alle
maal. Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
je de local lifestyle beleven, zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven, heeft voor vermelding betaald; niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels op 
www.timetomomo.com.

Best tips ever!
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en cafés hebben speciale, gunstig geprijsde lunchmenu’s (dagens lunch), be
staande uit een warme maaltijd met brood, salade, water of frisdrank en koffie 
of thee na. Genieten van een fika is ook erg populair; een kop koffie met iets 
lekkers erbij. Een lunch of fika bestel je aan de bar.

Op vrijdag en zaterdag kan het erg druk zijn in restaurants, zeker in het laatste 
weekend van de maand, als het payday is geweest. Reserveren voor een diner 
is dan echt noodzakelijk. Dit kan vaak via internet.

Een fooi geven is niet verplicht, maar wordt uiteraard wel gewaardeerd. Het 
afronden van de rekening, als je tevreden bent over de bediening en de kwaliteit, 
is voldoende.

Vanwege de alcoholwetgeving zijn er in Zweden geen kroegen, maar erg veel 
restaurantbarcombinaties. Er mag namelijk geen alcohol geschonken worden als 
er geen menukaart is. Borrelen in een hotelbar is momenteel erg populair. Op 
vrijdag en zaterdagavond draaien er dj’s in diverse hotellobby’s.

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet en in je eigen tempo de leukste 
wijken van de stad ontdekken. De routes leiden je langs musea en beziens
waardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt eten en drinken, 
shoppen, genieten en waar je leuke dingen kunt doen. Op de overzichtskaart 
voor in de gids kun je zien door welke delen van de stad de routes lopen.

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onderaan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt elk 
adres uitgebreid beschreven.

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route 
maximaal drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adresge
gevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de 
gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardig
heden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we 
niet.

GOED OM TE WETEN

In Zweden is de lunch misschien wel de belangrijkste maaltijd van de dag. Men 
luncht het liefst buiten de deur en neemt er ruim de tijd voor. Veel restaurants 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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Hoewel Zweden lid is van de Europese Unie, betaal je hier niet met de euro, 
maar met de Zweedse kroon (SEK). 1 euro is ongeveer 9,80 SEK. Een creditcard 
wordt bijna overal geaccepteerd, ook voor kleinere bedragen.

TYPISCH STOCKHOLM

Stockholm is in de winter een heel andere stad dan in de zomer, maar beide 
seizoenen hebben hun eigen charme. Door de noordelijke ligging van de stad is 
het verschil in aantal uren daglicht tussen zomer en winter enorm. In december 
gaat de zon al voor 15.00 uur onder; in juni daarentegen pas na 22.00 uur. 
’s Winters kan er een dik pak sneeuw liggen, worden er op diverse plaatsen in de 
stad ijsbaantjes aangelegd en rond kerst is de stad sfeervol verlicht. In de zomer 
is er volop buitenleven, zitten de terrassen vol, liggen er boten in de havens en 
dan zijn ook alle (toeristische) attracties geopend. De openingstijden van bij
voorbeeld musea kunnen verschillen in het winter of zomerseizoen. In juli en 
augustus zijn winkels en restaurants één of meer weken gesloten vanwege de 
vakantie. Ook tussen kerst en eind januari zijn sommige restaurants dicht. Het 
kan dus helaas voorkomen dat enkele adressen uit de gids gesloten zijn in deze 
periodes. We hebben de zomertijden genoteerd, indien mogelijk, anders staat 
erbij vermeld dat de zomertijden afwijken. Check voor de zekerheid altijd de 
website van het betreffende adres.

NATIONALE FEESTDAGEN

Naast de variabele feestdagen Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en eerste 
pinksterdag heeft Zweden de volgende officiële vrije dagen:

1 januari > Nieuwjaar
6 januari > Trettondagen (Driekoningen)
1 mei > Dag van de Arbeid & Valborg (Walpurgisnacht)
6 juni > nationale feestdag
vrijdag na 21 juni > Midsommar (midzomer)
24 december > kerstavond
25 & 26 december > Kerstmis
31 december > oudejaarsdag
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De middag vóór een officiële feestdag zijn veel Zweden ook vrij. Op de avond 
voorafgaand aan Valborg wordt met grote vuren, vuurwerk en koorzang het voor
jaar ingeluid. Je kunt dit feest op veel plekken in de stad bijwonen, bijvoorbeeld in 
openluchtmuseum Skansen. Het eerste weekend na 21 juni wordt Midsommar 
gevierd. Dit is een feest dat zich veelal in familiekring en in zomerhuisjes op het 
platteland afspeelt, met veel eten en drinken. In Stockholm zijn dan de meeste 
winkels, restaurants en musea gesloten. In Skansen wordt Midsommar op 
traditionele wijze gevierd met een meiboom, zang en dans. Ook op een aantal 
eilanden in de Skärgård (archipel) wordt gefeest.

HEB JE NOG TIPS?

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt in Stockholm echter regelmatig. We houden de 
routes en adresgegevens zoveel mogelijk uptodate en als je onze time to momo 
app, die bij deze gids hoort, downloadt, dan heb je altijd de meest recente 
informatie bij je. Ook deze gedrukte gids proberen we zo vaak mogelijk te 
herzien. Mocht je desondanks een adres niet meer kunnen vinden of heb je 
andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het ons dan weten. Mailen 
kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie achterlaten op  
www.timetomomo.com of op onze Facebookpagina.

VERVOER

VERVOER NAAR STOCKHOLM

Het nationale vliegveld van Zweden, Arlanda, ligt ongeveer 40 kilometer ten 
noorden van Stockholm. Met de Arlanda Express (www.arlandaexpress.com) 
ben je in 20 minuten in het centrum van de stad. Een retour kost 540 SEK. Een 
goedkoper alternatief is de bus van Flygbussarna (www.flygbussarna.se). De rit 
duurt 40 minuten en een retourticket kost 198 SEK. Wie met Brussels Airlines 
vliegt, landt op de kleine luchthaven in Bromma. Ook vanaf daar kun je met Flyg
bussarna naar de stad (retour 155 SEK) of met het openbaar vervoer (www.sl.se). 
De goedkope charters vliegen op Skavsta, ongeveer 100 kilometer van Stockholm. 
Ook hiervandaan kun je met Flygbussarna naar het stadscentrum. Het duurt 
ongeveer 80 minuten en een retourtje kost 278 SEK. Tickets kun je online boeken 
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