
Ordningsföreskrifter och information för vigsel på 
Prins Eugens Waldemarsudde

Välkommen att hålla er vigselceremoni på Prins Eugens Waldemarsudde. Vi hoppas att ni 
kommer att få en oförglömlig upplevelse i vår vackra park. Platsen ni har bokat att gifta er 
på är Rundtemplet i trädgårdens sydvästra hörn, med utsikt över hamninloppet och staden. 
Vi ber er respektera platsens känsliga karaktär och att museets huvuduppdrag är att värna 
och bevara platsen, vänligen tänk på följande:

Ordningsföreskrifter:

Det är inte tillåtet att ta med egna möbler, sätta upp tält, tända levande ljus, kasta konfetti eller 
duka upp mat och dryck i samband med ceremonin. Dekorationer i mindre omfattning är tillåten 
men måste tas med från platsen efteråt. 

Tänk på att det kan röra sig folk runt vigselplatsen eftersom parken är en offentlig plats som är 
öppen för alla. Förutom inne i Rundtemplet sker ceremonin utomhus, ta gärna med en extra 
tröja/jacka då det kan vara blåsigt på platsen. Observera att det inte finns tillgång till värme, ljus 
eller el någonstans i parken. Vi har inget utrymme att upplåta för omklädnad och toaletter hittar 
ni i museets huvudentré, som har öppet tisdag till söndag 11:00-17:00. 

Transporter – hitta hit:

Med bil: Det råder begränsade möjligheter att ta sig ut på Djurgården med bil under 
sommarhelger då Djurgårdsvägen spärras av efter Nordiska museet. Vi har möjlighet att låna ut 
passertillstånd för max två fordon. Vänligen meddela oss senast 4 veckor innan bokat datum om 
ni önskar passertillstånd. 
Kör över Djurgårdsbron och följ vägen ända bort till Ryssviken där skyltar hänvisar till höger mot 
Waldemarsudde. Det är inte tillåtet att parkera inne på området med undantag för fordon med 
handikapptillstånd, vid vigsel kan vi ge tillstånd för två bilar att parkera framför huvudbyggnaden.  
Taxi och motsvarande har alltid möjlighet att köra ända fram. I direkt anslutning till 
Waldemarsuddes parkområde finns ett stort antal avgiftsbelagda p-platser.

Med spårvagn: Spårvagn nr 7 går från city med ändhållplats Waldemarsudde, härifrån är det en 
kort promenad längs vattnet. 

Med båt: Det är tillåtet att lägga till med egen båt vid bryggan nedanför Rundtemplet eller vid 
bryggan in mot Ryssviken – observera att det är fartygets befälhavare som bedömer möjligheten 
att angöra bryggan.  

Betalning

Faktura skickas i god tid innan vigselns datum med förfallotid efter 30 dagar. Avbokning måste 
ske senast tre veckor innan bokat datum, därefter debiteras 1000kr.




