Reseinformation Stockholm
Hitta till Münchenbryggeriet
Kongressen hålls på Münchenbryggeriet som ligger på Södermalm. Adressen är Torkel Knutssonsgatan 2.
Då det är ont om parkeringsplatser och dubbdäcksförbud på parallellgatan Hornsgatan rekommenderar vi att alla åker kollektivt alternativt
promenerar till Münchenbryggeriet om ni övernattar i närheten.
Om du kommer från Centralstationen/T-centralen: Ta tunnelbanans röda linje 13 eller 14 mot Norsborg, Fruängen eller Liljeholmen. Hoppa
av vid stationen Mariatorget och välj uppgång Torkel Knutssonsgatan.
Om du kommer från Clarion Hotel på Ringvägen: Ta buss 4 från Skanstull, på andra sidan gatan från hotellet mot Radiohuset. Hoppa av vid
busshållsplats Hornsgatan. Det tar 7 minuter och bussarna går var 15:e minut på lördag och söndag morgon. Gå sedan längs Hornsgatan och
sväng ner på Torkel Knutssonsgatan. Se karta A. (Observera att under natten heter bussen 94).
Om du hellre åker tunnelbana än buss, ta tunnelbanans gröna linje 17, 18 eller 19 från Skanstull mot Alvik, Vällingby eller Hässelby-Strand, byt
vid Slussen till tunnelbanans röda linje 13 eller 14 mot Norsborg, Fruängen eller Liljeholmen. Hoppa av vid stationen Mariatorget och välj
uppgång Torkel Knutssonsgatan.
Hitta till Clarion Hotel på Ringvägen
Från Centralstationen: Ta tunnelbanans gröna linje 17, 18 eller 19 mot Skarpnäck, Farsta Strand eller Hagsätra. Hoppa av vid Skanstull och
välj uppgången mot Ringvägen, därifrån är det skyltat till Clarion Hotel.
Från Münchenbryggeriet:
Om du bor på Clarion kan du antingen ta buss 4 mot Gullmarsplan från Rosenlundsgatan/Hornsgatan, observera att busshållsplatsen inte ligger
precis mittemot den som du hoppar av ifrån utan ligger nere på Rosenlundsgatan, se karta A. Busshållsplatsen du ska hoppa av vid heter
Skanstull. (Observera att under natten heter bussen 94)

Om du hellre åker tunnelbana, ta röda linjen 13 eller 14 från Mariatorget mot Ropsten eller Mörby Centrum, byt vid Slussen till tunnelbanans
gröna linje 17, 18 eller 19 mot Skarpnäck, Farsta Strand eller Hagsätra. Hoppa av vid Skanstull och välj uppgången mot Ringvägen, därifrån är
det skyltat till Clarion Hotel.
Om du känner för att promenera så är det ca 30 minuters promenad. Se karta B för vägförslag.

Att resa i Stockholm
Välja SL-biljett

Om du vet att du ska resa mycket eller mellan flera zoner (se info om SL:s biljettzoner här: http://sl.se/sv/Resenar/Valja-biljett/SLs-biljettzoner/)
under helgen kan det vara prisvärt att köpa ett 72-timmars kort. Då får du resa hur mycket du vill med SL-trafiken i hela Stockholms län under
den tid biljetten gäller. Om du inte tänker att du ska resa mer än ett par gånger per dag och bor inom zon A (Stockholms kommun) kan det vara
prisvärt att köpa ett SL Access-kort och fylla på med en reskassa som du väljer själv. SL Access-kortet är ett smartkort där du kan ladda på
periodbiljetter och pengar till reskassan. Kortet kostar 20 kr och går att köpa på SL center, på pressbyrån eller i tunnelbanespärren.
Om du enbart ska resa någon enstaka gång under din vistelse i Stockholm kan du köpa enstaka biljett ur SL Access-automater och med
mobiltelefonen som sms. Köper du zonbiljett från SL Access-automat kan du välja att skriva ut den på papper eller ladda den på kortet. Innan du
köper din biljett ur automat eller som sms måste du veta hur många zoner du ska resa i. Karta över zoner hittar du på informationstavlorna. Köper
du biljett via SMS måste du först ha registrerat dina uppgifter, mer information om hur det går till hittar du på SL:s hemsida, www.sl.se.
Biljettinköp

Du kan köpa dina biljetter och SL-Accesskort på bland annat SL center på centralstationen och på pressbyrån. Om du har ett SL Access-kort
sedan tidigare kan du ladda på det med lämplig biljett eller reskassa i en automat vid tunnelbanan eller pendeltåget. Observera att du inte kan
köpa biljett ombord på buss, pendeltåg, tunnelbana mm.
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