Entréavgifter 2016				
1 januari – 31 mars
vuxna

1 april – 31 maj

vuxna
valborg 30/4 efter kl 18

1 juni – 31 augusti
vuxna

1 september – 6 november
vuxna

7 november – 31 december
vuxna

100:-

grupp/pensionär*

80:-

barn 6-15 år

60:-

120:grupp/pensionär*
150:-		

100:130:-

barn 6-15 år

60:-

180:-

grupp/pensionär*

160:-

barn 6-15 år

60:-

120:-

grupp/pensionär*

100:-

barn 6-15 år

60:-

100:-

grupp/pensionär*

80:-

barn 6-15 år

60:-

Julmarknadshelger 26-27 november, 3-4, 10-11 och 17-18 december
vuxna

Julafton 24 december
alla

Nyårsafton 31 december

dagtid
vuxna
från kl 20 vuxna

150:-

grupp/pensionär*

130:-

barn 6-15 år

60:-

grupp/pensionär*
grupp/pensionär*

80:130:-

barn 6-15 år
60:barn 6-15 år i vuxens sällskap fri entré

fri entré
100:150:-

*Grupp = 10 betalande vuxna eller fler.
(En fri gruppledare + en fri busschaufför per grupp för buss- och turistorganisationer). Reservation för
särentréer vid vissa artistprogram. Barn under 6 år – fri entré (undantag vissa konserter)

• Förskolor och öppna förskolan med barn under
6 år har fri entré inkl anställda på förskolan. 		
Dagbarnvårdare i tjänst har fri entré mot
uppvisande av tjänstekort.
• För dig som ska besöka Skansen på egen hand med
din skolklass:
Boka in din klass på Skansens hemsida eller
kontakta Skansen Bokning. 			
Under sommarlovet (18 jun–14 aug) har inga
skolklasser fri entré. Under denna period gäller
ordnarie entrépriser
• För dig som ska boka visning:
Intresseanmäl din klass på Skansens webbplats
eller kontakta Skansen Bokning.
Se hemsidan för övriga villkor.

Årskort 2016

ett barn (under 16 år) medföljer gratis,
skansens bergbana ingår

Familjekort			
Ordinarie 			
Pensionär 			

950:550:450:-

Reservation för särentréer vid vissa artistprogram.
Barn under 6 år – fri entré (undantag konsert)

Med reservation för ändringar

Barngrupper från förskolor och skolor från
hela Sverige

2016-10-31/ILH

Öppettider 2016					
Huvudentrén, parken och djuren
Januari – mars
vard
10-15
lör-sön/helg/sportlov/påsklov 10-16
April 		
10-16
Valborg 30 april		
10-22
Maj – 23 juni 		
10-18
Nationaldagen 6 juni		
10-20
Midsommarafton 24 juni
10-22
25 juni – augusti 		
10-20
Dansentré Sollidsporten + gruppkassan i Huvudentrén
										
mån, fre och lör till kl 22
Allsångstisdagar 		
10-22
September 		
10-18
Oktober – december
vard
10-15
lör-sön/helg/höstlov/jullov
10-16
Lucia 13 december		
10-18
Julafton 24 december		
10-14
Juldagen 25 december		
06-16
Nyårsafton 31 december
10-16, 20-24
Övriga entréer
Sollidsporten (för bussar)

Samma öppettider som Parken och Djuren

Hazeliusporten och Bergbanan
Januari – februari 		
Mars
vard
25 mars – 23 juni		
Valborg 30 april		
Nationaldagen 6 juni		
Midsommarafton 24 juni
25 juni – augusti		
Allsångstisdagar		
September		
Oktober
vard
November – december
Julmarknadshelger 		
Nyårsafton		

stängt			
stängt helg		 10-16
10-16					
10-21
10-18
10-20
10-17
10-21
(Bergbanan 10-20)
10-16
stängt helg
10-16
stängt
10-16
20-24
(Bergbanan stängt)

Hus och gårdar
Maj – september: 			
Oktober – april: begränsat antal hus
Skansenbutiken
7 januari – februari		
kl 11-16
Mars
vard kl 11-16 helg kl 11-17
April			
kl 11-17
Maj			
kl 11-18
Juni – augusti			
kl 11-19
September			
kl 11-18
Oktober
vard kl 11-16 helg kl 11-17
November – 6 jan -17		
kl 11-17
Julafton			stängt

10-17 eller längre 			
10-15					

Se hemsidan
Se hemsidan

Lill-Skansen
Januari – mars
		
April
Maj – Augusti
September
Oktober – december

vard
lör-sön/helg/lov
dagl
dagl
dagl
vard
lör-sön/helg/lov

10-15
10-16
10-16
10-18
10-17
10-15		
10-16

Fakturering

Skansen skickar fakturor med post när besöket är avslutat. På fakturan anges datum för besöket, antal
personer som fakturan avser samt eventuellt vouchernummer, om så önskas skickas vouchern med fakturan.
Fakturan ska vara betald 30 dagar från fakturadatum.
I frågor som rör fakturering kontakta vår Ekonomi- och IT-avdelning via e-post: ekonomi@skansen.se
Box 27807 – 115 93 Stockholm – Tel 08-442 80 00 – E-mail info@skansen.se – www.skansen.se
2016-02-04/ILH

