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Information
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Kategorier: Museer
Position: 59.3686,18.0532

Kontaktuppgifter
Tel: 08-519 540 40
E-post: info@nrm.se
Hemsida: www.nrm.se

Beskrivning
välkommen till sveriges största museum, endast 10 min från
centrum! Möt gigantiska dinosaurier och förhistoriska
människor. Kom nära Sveriges växter och djur, bilda dig en
egen uppfattning i klimatfrågan eller förundras över naturens
form och färg i våra utställningar. Här finns även Cosmonova -
Sveriges enda IMAX-biograf, största 3D-biograf och ett av
Europas främsta digitala planetarier. Vi visar film i världens
största filmformat, digital 3D-film och digitala
planetarieföreställningar
på den enorma 760 m2 stora kupolen. Kom och upplev känslan
av att verkligen vara på plats, mitt i äventyret! Börja ditt besök
redan nu, på www.nrm.se

Priser
Priser 2009
Utställningar
Vuxen:  80 kr  
Barn & ungdom, till och med 18 år:  fri entré  
Pensionär/studerande:  60 kr

Cosmonova vuxen 65-90 kr, barn och ungdom (4)5-18 år från
50-60 kr. Vill du gå på både utställningar och Cosmonova – köp
kombibiljett och få mer till ett lägre pris. 

Öppettider
Tisdag, onsdag, fredag  10-19  
Torsdag  10-20  
Lördag-söndag  11-19  

Vi har även öppet vissa måndagar under lov och helgdagar.
Särskilda öppettider under storhelger. Läs mer under "öppettider"
på www.nrm.se

Vägbeskrivning
Tunnelbana: Universitetet. 
Utanför tunnelbanan, gå till vänster förbi busshållplatserna och
fortsätt längs gångvägen som leder till museet.

Buss: 40 eller 540 till Naturhistoriska riksmuseet.

Cykel: Cykelbanor finns nästan hela vägen från innerstaden.  

Cykelparkering där du kan låsa fast din cykel finns i anslutning till
huvudentrén.

Bil: Via E18 från Oslohållet: tag avfart 176 mot E20 och



Stockholm. Följ avfart "Naturhistoriska riksmuseet" från
Roslagsvägen. 

Söder E4/E20 (Essingeleden): tag E20 fram till Roslagstull följ
skylt mot E18 Norrtälje.
Följ avfart "Naturhistoriska riksmuseet" från Roslagsvägen. 

Det finns cirka 300 parkeringsplatser i området.
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