NO PLANS DURING YOUR STAY?

Besök www.visitstockholm.com där du ser alla events, konserter och
aktivitetsutbud som sker i stan när du är här!

FILMSTADEN RÅSUNDA
-Gå i Greta Garbos fotspår

Kliv in genom drömmarnas port och känn
historiens vingslag. Här har film spelats in sedan 1920,
storheter som Greta Garbo upptäcktes här.
Idag är Filmstaden ett uppskattat besöksmål för stora som små.
Njut av filmhistoria, guidade visningar, se historisk och nutida film, ät
frasiga våfflor i Portvaktstugan eller en bit mat på någon av de
- Är en del av den Kungliga nationalstadsparken
trevliga restaurangerna. Du kan även shoppa en filmklassiker till
Sveriges främsta exempel på en engelsk park
någon du tycker om i butiken.

HAGAPARKEN

www.filmstadenskultur.se

Här finner du historiska byggnader som
Gustav III:s Paviljong, Koppartälten, Haga Slott,
Ekotemplet, - Slottsgrunden, Gamla Haga och den
Turkiska kiosken, Kinesiska pagoden, Finnstugan,
Kungliga begravningsplatsen, Grindarna,
Växthusen och i parken finns också ett antal
privatägda byggnader från 1800-talet.
www.visithaga.se

SLOTTSTRÄDGÅRDEN ULRIKSDAL
- En levande Handelsträdgård i Solna

ULRIKSDALS SLOTT

Vandra ibland de fritt flygande fjärilarna i vårt
tropiska växthus och besök våra svartfenade
revhajar och högfenade revhajar i Haga Ocean.
www.fjarilshuset.se

www.visitstockholm.com

FRIENDS ARENA
- Great moments in life
Sveriges nationalarena där du ser alla
viktiga matcher, konserter och events.
www.friendsarena.se

MALL OF SCANDINAVIA
- Shopping experience
Skandinaviens största shoppingcenter
som öppnar under hösten 2015
www.mallofscandinavia.se

- I Kungliga nationalstadsparken vid
Edsvikens strand

FJÄRILSHUSET/HAGA OCEAN
- En tropisk regnskog mitt i Stockholm

www.rappne.nu

Home Hotel Apartments
Hotell by Maud
Ibis Style Hotels
Maudès Hotell
Park Inn by Radisson Solna Hotell
Quality Hotel Friends
Radisson BLU Royal Park Hotel
Scandic Järva Krog
Second Home Apartments Asplund
Solna Hotel & Vandrarhem
Stallmästargården
The Winery Hotel- opening 2016
Wärdshuset Solna Höjd

PSST! - ALWAYS BEST PRICE ONLINE!

Ulriksdals Slott, Orangeriet, Slottscaféet,
Slottsparken, Ulriksdals Slottsteater Confidencen,
Slottsträdgården Ulriksdal och Brunnsvikens
Trädgård bjuder på oändliga sevärdheter &
upplevelser. Njut av en heldag i Ulriksdals
Slottspark året runt.

Slottsträdgården Ulriksdal är en unik mötesplats
och inspirationskälla. Här kan du skörda
närodlade grönsaker & snittblommor i frilandets
självplock. I Trädgårdscaféet njuter du till vardags
av den omtalade vegetariska lunchbuffén och till
helgen dukas kaffebordet upp med något för
alla smaker.

WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT?

www.ulriksdalsslott.se

MUST SEE

Filmstaden Råsunda- Svensk kulturhistoria
Historiska Koppartälten-Njut av en ”svensk fika”
Fjärilshuset Hagaparken- En regnskog i Stockholm
Ulriksdal Slott- Utställningar
Friends Arena- Sveriges nationalarena
Tivoliparken- En fantastiskt vacker utsikt

MUST BE

Bockholmen- Njut av soldränkta klippor och kulinarisk mat
Brunnsvikens Trädgård- Handelsträdgård & Trädgårdscafé
Mulle Mecks lekpark- För alla busiga barn
Pampas Marina- Hyr en kajak eller lär dig segla i marin miljö
Slottsträdgården Ulriksdal- Handelsträdgård & Trädgårdscafé

HUNGRY OR CRAVING FOR
DELICIOUS FOOD?
Toppen, då har vi massor av tips &
förslag till dig! Det finns 120 stycken
restuaranger och caféer i området!

MEET THE
ROYAL FAMILY!

ALL THE ROADS LEADS TO SOLNA

Sveriges Kronprinsessa Victoria,
Prins Daniel med familj bor på
Haga Slott som ligger i
Hagaparken.

LET´S GET TOGETHER!
Luta er tillbaka och låt oss på
Solna Meetings ta hand om er
nästa konferens. Ta del av våra
möteserbjudanden online
www.solnameetings.se

HAGASTADEN
Stockholmsregionen ska
vara ett världsledande life
science-område (bioteknik,
läkemedel och medicinsk
teknik) år 2025.
KAROLINSKA INSTITUTET
Ett av världens ledande
medicinska universitet
www.ki.se

Det är enkelt att ta
Pendeltåg,
På mindre en 15 Det finns många bra
sig runt i Solna.
tunnelbana &
minuter tar du
skäl till att cykla,
Upplysta gångvä- tvärbanan tar dig
dig smidigt och
hälsa och motion
gar, parker och
smidigt och enkelt bekvämt mellan
får du på köpet.
promenadstråk i till och från Solna.
Centrala StockLadda ner Solnas
vår vackra
För aktuella
holm-Solna. För
cykelkarta på
nordiska natur.
tidtabeller och aktuella tidtabeller www.solna.se och
priser besök
och priser besök
tipsa dina vänner
www.sl.se
www.sl.se
om favoritvägarna
på cykel.
|| För mer information om tidtabeller & avgångar besök www.sl.se ||

BESÖK NKS SHOWROOM
I NKS Showroom får du en
inblick i projektet
Nya Karolinska Solna. Med
hjälp av bild, film och en
interaktiv modell får du
veta mer om hur vi bygger
Nya Karolinska Solna och
framtidens hälso- och
sjukvård. Det är en
utställning för dig som
är intresserad av Sveriges största byggprojekt,
sjukvård, arkitektur och
stadsutveckling .
www.nyakarolinskasolna.se

VISSTE DU ATT I SOLNA....

TAKE YOUR WORKOUT
OUTSIDE!
Ta en simtur, joggingrunda, cykla
eller åk skridskor. I Solna finns
alla förutsättningar för aktiv
utomhusträning.
Just do it!

Bor det lika många människor som det arbetar.
Postnord, ÅF, Vattenfall och ICA har en sak gemensamt, du finner deras
och många andras huvudkontor i Solna.
Sveriges nationalarena Friends Arena ligger i Solna.
Nya Karolinska Solna är det toppmoderna universitetssjukhus som byggs invid
Karolinska Institutet.
Det tar enbart 10 minuter att ta sig mellan Centrala Stockholm-Solna med tåg.
Solna har 12 (snart 13) hotell, vandrarhem och lägenhetshotell du kan välja emellan.
Solna är Sveriges tredje minsta kommun räknat till yta.

|| Solna- Part of Stockholm The Capital of Scandinavia || www.destinationsolna.se ||

