Kort vägbeskrivning till Aktiviteten i Stockholm City
Kungsbron 21, Stockholm
Vi finns på Kungsbron 21 mitt i centrala Stockholm, bara några minuters promenad från Tcentralen, som är en central knutpunkt med anslutning till både tunnelbana, buss, fjärrtåg,
pendeltåg, flygbuss mm. Lättast tar du dig hit med tunnelbana till T-centralen.
Om du kommer med blå linje ska du följa skylten uppgång Vasagatan/Kungsgatan. När du har
kommit upp på Vasagatan går du åt höger bort från Centralstation i riktning mot Kungsgatan.
Du följer Vasagatan tills du når korsningen Vasagatan/Kungsgatan, där du tar vänster mot
Kungsbron, tills du kommer till Kungsbron 21. Receptionen direkt till höger hjälper dej
vidare.
Kommer du med gröna eller röda linjen, ska du följa skylten med uppgång mot
Klarabergsgatan/Klarabergsviadukten. När du har kommit upp på Klarabergsgatan, tar du
vänster tills du kommer till Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), där du går in. Gå igenom
hela huset och in i nästa hus. På höger sida i bottenvåningen 50 meter in hittar du Aktiviteten.

Detaljerad vägbeskrivning till Aktiviteten i Stockholm City
Kungsbron 21, Stockholm
Gångväg från Centralstationen:
Från stora vänthallen på Centralstationen tar du rulltrappan upp till Klarabergsgatan, där du
tar vänster tills du kommer till Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), där du går in. Gå
igenom hela huset och in i nästa hus. På höger sida i bottenvåningen 50 meter in hittar du
Aktiviteten.

Bilväg:
Vägbeskrivning från Arlanda och E4 norr om Stockholm till Stockholm City och
Aktiviteten vid Kungsbron 21
Kör E4:an, 35 km söderut mot Stockholm. När du närmar dig Stockholm delar sig
motorvägen, följ skyltar mot Göteborg (E4S). Kör genom en tunnel. Sväng höger efter 500 m.
Följ skyltar mot Centrum/Södermalm. Följ vägen längs vattnet i ca 1,5 km. Vägen delar sig,
sväng höger. Följ skyltar mot Kungsholmen. Kör av via avfart och sväng höger in på
Kungsbron och fortsätt 410 m. Kör höger in på Blekholmsterrassen och fortsätt 270 m. Kör
vänster in på Klarastrandsleden och fortsätt 270 m. Kör sedan åt höger så är du vid Kungsbron
21.

Postadress:
Lindholmspiren 5B, 417 56 Göteborg
Besöksadresser: Lindholmen, Lindholmspiren 5, 417 56 Göteborg
Kista Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista
Stockholm City, Kungsbron 21, 111 22 Stockholm
Telefon:
031-22 06 10. Fax 031-22 31 90.
E-post:
info@aktiviteten.se

Vägbeskrivning från E4 söder om Stockholm till Stockholm City och Aktiviteten vid
Kungsbron 21
Kör E4:an norrut mot Stockholm/Sundsvall, sväng av höger mot Fridhemsplan, ligg i
vänsterfilen. Kör rakt fram under bron till det andra trafikljuset, sväng vänster. Kör två
kvarter, sväng höger vid trafikljusen in på Fleminggatan. Kör sedan höger in på Kungsbroplan
och fortsätt 70 m. Kör vidare in på Kungsbron och fortsätt 80 m. Kör höger in på
Blekholmsterrassen och fortsätt 270 m. Kör vänster in på Klarastrandsleden och fortsätt 270
m. Kör sedan åt höger så är du vid Kungsbron 21.

Parkering:
Det finns flera parkeringshus i Stockholm City men avgiften är hög.

Tunnelbana:
T-centralen betjänas av samtliga tunnelbanelinjer. Om du kommer med blå linje, ska du följa
skylten uppgång Vasagatan/Kungsgatan. När du har kommit upp på Vasagatan, går du åt
vänster. Sedan följer du Vasagatan tills du når korsningen Vasagatan/Kungsgatan, där du tar
vänster mot Kungsbron, tills du kommer till Kungsbron 21. Där går du in och följer gången
tills du ser en skylt med Aktiviteten.
Kommer du med gröna eller röda linjen, ska du följa skylten med uppgång mot
Klarabergsgatan/Klarabergsviadukten. När du har kommit upp på Klarabergsgatan, tar du
vänster tills du kommer till Klara Strand (Klarabergsviadukten 90), där du går in. Gå igenom
hela första och andra huset tills du ser en skylt där det står Aktiviteten.

Bussar till Centralen:
47 Tomteboda - Sabbatsbergs sjh - Centralen - Norrmalmstorg - Skansen - Waldemarsudde
53 Roslagstull - Odenplan - Sabbatsbergs sjh - Centralen - Slussen - Tjärhovsplan - Henriksdalsberget
56 Hornsberg - S:t Eriks sjh - Centralen - Hötorget - Stureplan - Hakberget
65 Norra stn - Odenplan - Norra Bantorget - Centralen - Nationalmuseum - Skeppsholmen
69 Fridhemsplan - Kungsholmstorg - Centralen - Norrmalmstorg - Djurgårdsbron - Kaknästornet –
Blockhusudden

Pendeltåg:
Alla pendeltågslinjer knyter samman och går förbi Centralstationen. Från pendeltåget ska du
följa skyltar utgång Klarabergsgatan/Klarabergsviadukten. När du har kommit upp på
Klarabergsgatan, tar du vänster tills du kommer till Klara Strand (Klarabergsviadukten 90),
där du går in. Gå igenom hela första och andra huset tills du ser en skylt där det står
Aktiviteten.
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Tidtabeller:
Till tunnelbana, bussar och pendeltåg via http://www.sl.se/

Flygbuss:
Arlanda – Sthlm City. Tidtabell via http://www.flygbussarna.com

Snabbtåg till flygplats:
Arlanda – Sthlm City. Information finns på https://www.arlandaexpress.com
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