BÅTTRANSFER TILL FREYS HOTEL
BOAT TRANSFER TO THE FREYS HOTEL
VIKING LINE | BÅTBUSSARNA – STADSGÅRDEN, TEGELVIKSHAMNEN
Om ni reser med Viking Line så är det snabbt och smidigt att ta sig till och från Freys Hotel
med båtbussarna. Dessa bussar avgår i samband med Viking Lines avgångs- och ankomsttider.
Till Hotellet: Bussen avgår från Stadsgården där färjorna lägger till och kör till Cityterminalen.
Därifrån är det en max 5 minuters promenad till Freys Hotel som ligger tvärs över Vasagatan på
Bryggargatan 12.
Priser: Vuxen: 60 kr, Barn (6-11 år): 40 kr, Barn (under 5år): Gratis i sällskap med betalande
vuxen.
Biljetter kan köpas med både kort och kontanter på fartygens och i Viking Line-terminalens
informationsdiskar, i Viking Lines- och Flygbussarnas butik i Cityterminalen samt på
Pressbyrån. Det går även att köpa biljetter ombord på bussen, men observera att de ej tar
kontanter där. Vill du köpa biljetterna online eller se tidtabellen,
https://www.batbussarna.se/viking-line.
För mer information: https://www.vikingline.se/hitta-resa/tidtabelleranslutningar/anslutningar/lokala-anslutningar/lokalbussar/
If you are travelling with Viking Line and looking for an efficient way to get to or from our hotel
we recommend Båtbussarna. These busses depart in relation with the cruise departures and
arrival times.
To the Hotel: The bus departs from Stadsgården, where the cruise ships dock and will drop you
off at the City terminal. From the City terminal it’s a short walk of maximum 5 minutes across
Vasagatan to Bryggargatan 12, where we are located.
Prices: Adults: 60 SEK, Children (age 6-11): 40 SEK, Children (under the age of 5): Free if
travelling with a paying adult.
Tickets can be purchased with cash or by credit card on the ships’ and in the Viking Line
terminal’s information desks, in Viking Line’s and Flygbussarna’s stores inside the City terminal
as well as the convenient store Pressbyrån. You may also purchase tickets onbard the bus,
howerver please not that this is by credit card only. If you wish to purchase tickets online or see
the time table, please go to: https://www.batbussarna.se/en/viking-line
For more information: https://www.sales.vikingline.com/find-cruise-trip/timetablesconnections/local-connections/stockholm/
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TALLINK | SILJA LINE – VÄRTAHAMNEN
Om ni reser med Tallink Silja Line så är det snabbt och smidigt att ta sig till och från Freys Hotel
med båtbussarna. Dessa bussar avgår 4 gånger per dag åt båda hållen mellan Cityterminalen
och Värtahamnen i samband med Helsingforsfärjornas avgångs- och ankomsttider. För att se
aktuella tider, se tidtabellen på https://www.batbussarna.se/tallink-silja.
Till Hotellet: Bussen avgår från Värtahamnen som ligger på Hamnpirsvägen 10 där färjorna
lägger till och kör till Cityterminalen. Därifrån är det en max 5 minuters promenad till Freys
Hotel som ligger tvärs över Vasagatan på Bryggargatan 12.
Priser: Vuxen: 60 kr, Barn (6-11 år): 40 kr, Barn (under 5år): Gratis i sällskap med betalande
vuxen.
Man kan även gå till Gärdet (ca 10 minuters promenad) och ta tunnelbanans röda linje till TCentralen. Följ skyltarna mot utgång Vasagatan och följ Vasagatan norrut tills ni korsar
Bryggargatan. Vi finns precis till höger på Bryggargatan 12.
Mer information om Värtahamnens terminal https://www.tallinksilja.com/stockholmvartahamnen
If you are travelling with Tallink Silja Line and looking for an efficient way to get to or from our
hotel we recommend Båtbussarna. They offer rides between Cityterminalen and Värtahamnen
with 4 departures each day in both directions. The departures are adapted to the departures
and arrivals of the Helsingfors ferries. To see actual departure times, please check the timetable
on https://www.batbussarna.se/en/tallink-silja.
To the Hotel: The bus departs from the Viking Line terminal at Värtahamnen on Hamnpirsvägen
10 and will drop you off at the City terminal. From the City terminal it’s a short walk of maximum
5 minutes across Vasagatan to Bryggargatan 12 where we are located.
Prices: Adults: 60 SEK, Children (age 6-11): 40 SEK, Children (under the age of 5): Free if
travelling with a paying adult.
There is also the posibility of walking to the Metro station Gärdet (about a 10 minute walk) and
taking the red line to T-Centralen. Follow the signs towards the exit Vasagatan and follow this
street it north until you find yourself at the crossing with Bryggargatan. Here we are just to your
right on Bryggargatan 12! More information about Värtahamnens terminal:
https://www.tallinksilja.com/stockholm-vartahamnen
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STADSGÅRDEN – BIRKA
Just nu pågår stora renoveringar i Slussenområdet i närheten av Birkas hamn. Därför
rekommenderar vi att ta en taxi till hotellet. Vi föredrar att boka taxi med Top Cab. Ni når dem
på 08-33 33 33 eller www.topcab.se. Det går även att gå till Slussen (ca en 10 minuters
promenad) och ta tunnelbanan till T-Centralen. Följ skyltarna mot utgång Vasagatan och följ
Vasagatan norrut tills ni korsar Bryggargatan. Vi finns precis till höger på Bryggargatan 12!
Right now there is a lot of construction going on at Slussen, close by the port of Birka’s cruise
ships. Because of this, the most efficient way to get to our hotel is by taxi. We prefer to book
with the taxi company Top Cab, you can reach them at +46 8 33 33 33 or their website
www.topcab.se
There is also the possibility of walking to Slussen (about 10 minutes) and taking the metro to TCentralen. Follow the signs towards the exit Vasagatan and follow this street north until you find
yourself at the crossing with Bryggargatan. Here we are just to your right on Bryggargatan 12!
ÖVRIGA KRYSSNINGSFARTYG OCH HAMNAR
Kommer du till Stockholms övriga hamnar finns mer information på
http://www.portsofstockholm.com/stockholm/
Det finns även möjlighet att se kartor på olika språk på länken som följer
http://www.portsofstockholm.com/stockholm/visitor-information--maps/
OTHER CRUISE SHIPS AND PORTS
Do you arrive with another cruise ship or in to another port please find more information and
maps on this link http://www.portsofstockholm.com/stockholm/visitor-information--maps/
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