Vägbeskrivning till Hotel Birger Jarl
Tulegatan 8, 113 53 Stockholm. Telefon 08 674 18 00.

> Med bil till Hotel Birger Jarl
Kör E4:an mot Stockholm, följ sedan skyltar mot
Sveavägen/Norrtull. Fortsätt Sveavägen rakt fram och
sväng vänster vid Tegnérgatan. Ta tredje gatan till vänster
och då är du på Tulegatan. I nästa kvarter hittar du Hotel
Birger Jarl på din högra sida.
Latitud: 59.3422528853

Longitud: 18.0625916

> Från Stockholms Central till Hotel Birger Jarl
Från Stockholms central når du Hotel Birger Jarl till fots på
15–20 minuter, alternativt via taxi eller tunnelbana.
Taxi
Taxistation finns utanför centralstationens huvudingång
medan tunnelbanan ligger på bottenplan. Resan kostar ca
120-150 kr. Se www.taxistockholm.se för mer info.
Tunnelbana
Tunnelbanan ligger på bottenplan. Ta grön tunnelbanelinje
mot Hässelby, stig av på station Rådmansgatan, utgång
Tegnérgatan och följ Rådmansgatan ca 200 meter, ta
därefter vänster på Tulegatan där Hotel Birger Jarl ligger
på höger sida. Biljett till tunnelbanan köper du i en
automat vid spärrarna (enkel biljett 44 kronor), taxiresan
kostar ca 140 kr. Se www.sl.se för mer info och aktuella
priser.

> Från Arlanda flygplats
Taxi
Invänta taxi vid taxiskylten utanför ankomsthallen. Var
noga med att i förväg fråga om priset (bör ligga på 520–
600 kronor).
Arlanda Express
Med Arlanda Express når du Stockholms central på 20
minuter. Avgångar var tionde minut under rusningstid. Se
skyltning till Arlanda Express i ankomsthallen på Arlanda.
För mer information och aktuella priser, se
www.arlandaexpress.com.
Flygbuss
Flygbussen avgår utanför ankomsthallen med avgångar var
tionde minut under rusningstid. Bussresan till Stockholms

central tar ca 40 minuter. För mer information och aktuella
priser, se www.flygbussarna.se. Från Stockholms central till
Hotel Birger Jarl se här intill.

> Från Skavsta flygplats
Taxi
Invänta taxi vid taxiskylten utanför terminalbyggnaden eller
beställ taxi vid informationsdisken i ankomsthallen. Var
noga med att i förväg fråga om priset (bör ligga runt 1
400 kronor).
Flygbuss
Flygbussen avgår utanför ankomsthallen. För avgångstider
och priser, se www.flygbussarna.se eller fråga vid
informationsdisken i ankomsthallen. Bussresan till
Stockholms central tar ca 80 minuter. Från Stockholms
central till Hotel Birger Jarl se här intill.

> Från Västerås flygplats
Till centrala Västerås
Området vid flygplatsen kallas Hässlö och ligger ca 5 km
från Västerås centrum. Centrum når du antingen via
lokalbuss nr 941 alternativt med taxi som kostar ca 200
kronor. Skyltar till taxi och buss finns utanför
terminalbyggnaden.
Tåg
Tåg från Västerås centrum till Stockholms central går varje
timme. Resan tar ca en timme. För tidtabell och priser, se
www.sj.se. Från Stockholms central till Hotel Birger Jarl se
här intill.
Flygbuss
Flygbuss mellan Västerås flygplats och Stockholms central
går några gånger per dag i anslutning till Ryanairs
ankomster (och avgångar). För tidtabell och priser, se
www.flygbussarna.se eller fråga vid informationsdisken i
terminalbyggnaden.
Bil
Påfart till motorväg E18 mot Stockholm och andra orter
ligger endast några hundra meter från Västerås flygplats.
Med bil från Västerås flygplats till centrala Stockholm tar
det ca 1 timme.

