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Sjöhistoriska museets priser och villkor vid 
bokning av visning 
Sjöhistoriska museet erbjuder dagligen visningar för allmänheten1. Sällskap 
bestående av 10 personer eller fler hänvisas till att boka en separat visning.  
Även mindre grupper kan boka separata visningar om så önskas. 

En bokad visning varar i ca 45 minuter för en grupp på max 20 personer.  
Priset varierar beroende på dag och tid. 

Mellan kl 14.00-14.45 går det generellt ej att boka visning med anledning av 
att den allmänna visningen pågår. 

Prislista2 

BOKAD VISNING  INOM TIDSRAM  PRIS I SEK 

Tisdag-Söndag   Kl. 10.00-17.00  1 750 kr 

Kvällsvisningar tis-sön3 Kl. 17.00-20.00  3 500 kr 

SPECIALVISNING 

Tisdag-Söndag   Kl. 10.00-17.00  3 000 kr 

Kvällsvisningar tis-sön3 Kl. 17.00-20.00  5 000 kr 

Sjöhistoriska museets standardvisningar 
• Husets Guldkorn - om museets mest unika och spännande föremål 

• Marinen 500 år - om flottans historia från dess födelse till idag. 

• Flykten från Baltikum - flykten från Baltikum över Östersjön till Sverige 

under 1943-44.       

• Haven, sjömännen och konsten - om utvalda konstverk som visas i museet 

Sjöhistoriska museets visningsutbud utomhus: 
• Historievandring på Galärvarvet - om Galärvarvets maritima historia 
genom Galärvarvets historiska platser och byggnader. 

1 För att se samtliga allmänna visningar vi erbjuder i dagsläget, vänligen besök vår 
hemsida: https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender 
2 OBS! Med förbehåll för eventuella felaktigheter i prisuppgivelsen. 
3 Vi erbjuder kvällsvisningar efter museets öppettider om dessa bokas senast en 
månad i förväg. Kvällsvisningar avslutas senast kl. 20. 

https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender
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Sjöhistoriska museets specialvisningar 
Sjöhistoriska genomför specialvisningar med innheåll som önskas från kund, 
förutsatt att innehållet ligger inom museets ämnesområde, maritim historia. 
Dessa visningar behöver bokas med minst två månaders framförhållning. 
Sjöhistoriska museet förbehåller sig rätten att neka bokning av specialvisning om 
önskemålen ej kan uppfyllas av museet. 

Skriv i "Övriga önskemål/kommentarer" vilket tema/typ av visning ni vill ha. 

Avbokningsregler för visningar 
Beställaren har rätt att utan extra kostnad avboka visningen senast 15 dagar 
före bokat besöksdatum. Vid avbokning 14-7 dagar före besöket erläggs en 
avbokningsavgift på 50% av avtalat belopp. Avbokning 6 dagar fram till och med 
besöksdatum erläggs en avbokningsavgift på 100% av avtalat belopp. 

Avbokning sker via e-post till bokningen.sm@maritima.se alternativt på telefon 
helgfri vardag mellan kl. 9.00-11.00 på 08-519 549 30. 

Betalning 
Betalningsmetod skall anges vid beställningen. Visningen kan betalas med kort, 
Swish eller med faktura. Beställaren skall alltid ange faktureringsadress även vid 
Swish- eller kortbetalning. Faktura skickas med post efter besöket och ska betalas 
inom 30 dagar från faktureringsdatumet. 

Personuppgifter 
Beställaren ansvarar för att de personuppgifter som inlämnas i samband med 
beställningen är korrekta och fullständiga. 

Sjöhistoriska museet behandlar personuppgifter i enlighet med Statens maritima 
och transporthistoriska museers policy, som hittas här: 
https://www.smtm.se/om-myndigheten/behandling-av-personuppgifter 

Hållbarhet 
Statens maritima och transporthistoriska museer är en miljöcertifierad myndighet 
enligt standarden ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete 
och stödja en hållbar utveckling. En del av hållbarhetsarbetet handlar om att 
inspirera och uppmuntra våra intressenter till hållbara val. I den utvärdering som 
skickas ut i samband med att extern part använt Sjöhistoriska museets tjänster och/ 
eller lokaler kommer frågor ställas i syfte att främja vårt arbete med miljö- och 
hållbarhet. 

Force majeur 
Strejk, lockout, eldsvåda och omständigheter utanför Sjöhistoriska kontroll, 
berättigar museet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd. 

https://www.smtm.se/om-myndigheten/behandling-av-personuppgifter
mailto:bokningen.sm@maritima.se
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Denna beställningsspecifikation ska fyllas i av kund och 
skickas tillbaka till Sjöhistoriska museets bokning 

Vi önskar oss en visning av:       

  Husets Guldkorn  Haven, sjömännen och konsten    

  Marinen 500 år    Flykten från Baltikum  Specialvisning 

Datum:        Antal personer: 

Visningen ska vara på    svenska engelska annat*:  

Visningen ska börja kl.   (OBS! Visningar pågår i ca 45 min och eventuell 
kvällsvisning ska vara avklarad senast kl. 2000.) 

Övriga önskemål/kommentarer*: 

   

Vänligen välj betalningsmetod (kontokort/swish enbart betalning på plats): 

  Faktura   Kontokort      Swish 

Faktureringsuppgifter och ev. ref. (måste fyllas i oberoende av betalningsmetod): 

Företag/förening/organisation: 

Kontaktperson: 
 
Kontaktuppgifter: 

Genom underskriften nedan garanterar jag att jag har tagit del av och godkänner 
de villkor som gäller för visningsverksamhet hos Sjöhistoriska Museet. 

Underskrift och datum ,

Namnförtydligande 

* Sjöhistoriska gör så gott det går för att tillmötesgå eventuella önskemål, men garanterar ej något. 

OBS! Hela blanketten ska vara ifylld för att en bokning ska kunna genomföras. Skicka den ifyllda 
blanketten via e-post: bokningen.sm@maritima.se och bifoga blanketten inskannad alternativt 
avfotograferad. Du kan också skicka in den ifyllda blanketten per post: 
Sjöhistoriska museet 
att: Bokningen 
Box 27 131 
102 52 Stockholm
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