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WELKOM IN STOCKHOLM
Stockholm is een stad van contrasten. Trends in muziek, 
design, mode en technologie worden hier geboren, en 
innovaties die zich wereldwijd verspreiden worden hier 
uitgevonden. Stockholm kent ook een rijke geschiedenis 
bestaande uit prikkelende architectuur, musea, het Koninklijke 
Paleis en het middeleeuwse stadscentrum van Gamla Stan. 
Trendy bars en restaurants van wereldklasse liggen schouder 
aan schouder met historische cafés en gezellige buurtkroegen. 
Dit is een stad van moderne galeries en exclusieve 
warenhuizen, maar ook kleine boetiekjes en unieke winkels. 
De podia en arena’s zijn in trek bij Zweedse en internationale 
sterren. 

Grote en kleine evenementen volgen elkaar op. Stockholm is 
tegelijkertijd een grote stad en dicht bij de natuur; water is 
een altijd aanwezige factor in deze stad waar meer en zee 
elkaar ontmoeten. Parken en groene zones zijn er volop, en 
de kenmerkende witte veerboten varen het hele jaar door 
naar de eilanden. De sfeer is open en gastvrij, en diversiteit en 
innovatie worden aangemoedigd. 

Stockholm is een stad voor iedereen. Om uw weg te vinden, 
maak gebruik van #visitstockholm

HOE BEREIKT U STOCKHOLM 
Elk van de vier luchthavens van Stockholm is verbonden 
met het stadscentrum via luchthavenbussen, maar ook via 
gemeentelijke alternatieven. Vanaf Stockholm Arlanda Airport 
kunt u ook gebruik maken van de hogesnelheidstreindienst van 
Arlanda Express. Stockholm Arlanda, de grootste van de vier 
luchthavens, ligt 40km ten noorden van de stad.

In Zweden worden taxitarieven niet gereguleerd, wat betekent 
dat de prijzen van verschillende aanbieders enorm kunnen 
verschillen. Daarom raden we u aan gebruik te maken van 
de diensten van goed aangeschreven firma’s zoals Taxi 
Stockholm, Taxi 020 en Taxi Kurir.

Stockholm is een stad waar je je perfect te voet kunt 
verplaatsen omdat veel attracties zich op loopaf-stand 
bevinden. De stad beschikt bovendien over een uitstekend 
openbaar vervoersnetwerk.

De meeste supporter- en lijnvluchten zullen aankomen 
op Luchthaven Stockholm Arlanda. Voor informatie over 
aankomsten en vertrektijden op Stockholm Arlanda Airport  
en Bromma Stockholm Airport, kijk op:  
www.swedavia.com/arlanda/ of download de Swedavia 
Airports-app voor Android of iOS. 

WAAR KUNT U VERBLIJVEN
Stockholm biedt accommodatie voor elke behoefte: van 
het traditionele luxehotel of het moderne designer-hotel tot 
jeugdherbergen, u zult gegarandeerd iets vinden dat perfect  
bij u past.

HOE KOMT U NAAR HET STADSCENTRUM VANAF 
STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT
Centraal station is in 20 minuten te bereiken met de Arlanda 
Express hogesnelheidstrein, in 40 minuten met de pendeltrein 
of in ongeveer 45 minuten met de bus.

LUCHTHAVENINFORMATIE VOOR VERTREK NA 
DE WEDSTRIJD  
Bij aankomst bij de vertrekhal, worden supporters vriendelijk 
verzocht om hun instapkaart gereed te houden om door 
de veiligheidscontrole te gaan. Degenen die naar een 
bestemming buiten het Schengengebied reizen moeten ook 
hun paspoort gereed houden om door de grenscontrole te 
gaan. Kijk voorbij de douane op de schermen voor informatie 
over gate en vlucht. Restaurants en cafés zullen open zijn 
en serveren eten en niet-alcoholische drankjes. Passagiers 
worden verzocht om niet later dan 30 minuten voor de 
geplande vertrektijd aan de gate aanwezig te zijn. Roken is 
alleen toegestaan in de daarvoor bedoelde gebieden.

In het geval van verloren bezittingen op Stockholm Arlanda 
Airport, aan boord van een Arlanda-vlucht of aan boord van 
een MTR Express-trein, gelieve contact op te nemen met 
Bagport, via de telefoon: op +46 (0)10 - 410 02 00 (open: ma 
t/m vr, 10:00 tot 18:00 uur, behalve op feestdagen) of via de 
website: www.bagport.se (u kunt hier zoeken naar verloren 
goederen en verdere informatie vinden).
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Het doet me een groot plezier om u te verwelkomen in 
Stockholm, gaststad van de 2017 UEFA Europa League-finale.  
De stad en haar indrukwekkende Friends Arena heeft de 
afgelopen tijd al een groot Europees voetbalevenement 
georganiseerd – the UEFA Vrouwen EK-finale tussen Duitsland 
en Noorwegen in 2013 – en kijken we uit naar een nieuwe, 
gedenkwaardige ontmoeting vier jaar later.

De UEFA Europa League heeft zichzelf bewezen als 
een aantrekkelijke competitie binnen het Europese 
voetballandschap, niet alleen omdat het Europees clubvoetbal 
op zijn best aanbiedt, maar ook vanwege haar unieke 
diversiteit. De competitie heeft nog meer aantrekkingskracht 
gekregen doordat het team dat in de finale als overwinnaar 
tevoorschijn komt wordt beloond met een plaats in de UEFA 
Champions League. Jullie, de supporters, zijn het levensbloed 
van het voetbal en we hopen dat jullie getuige zullen zijn van 
een onvergetelijke wedstrijd, die wordt gespeeld in een sfeer 
van respect en fair play.

Met dank aan de Zweedse Voetbalbond, de stad Stockholm 
en alle fans die zullen bijdragen om van deze finale een 
gedenkwaardige avond te maken.

Aleksander Čeferin, UEFA-voorzitter

Welkom in Stockholm!

Ik ben er trots op en vereerd om u welkom te mogen heten 
in mijn huisstad, Stockholm, een stad die is gebouwd op 14 
eilanden die aan elkaar verbonden zijn door 57 bruggen.

Stockholm is een stad die technologie in haar DNA draagt 
en muziek en creativiteit hebben haar internationale faam 
gebracht. Het is een stad van openheid en diversiteit, een 
stand van gendergelijkheid, een stad voor motivatie en 
persoonlijke ontwikkeling. We stellen doelen die ambitieus 
en moeilijk te bereiken zijn. We werken er hard aan om 
economische groei te behalen door sociale integratie 
en we moeten zelfs nog harder ons best doen om onze 
concurrentiepositie binnen een wereld van globalisatie en 
digitalisatie te behouden. 

De openheid en bereidheid om de wereld om ons heen te 
omarmen is al meer dan een eeuw een belangrijk kenmerk 
van onze stad, haar inwoners en haar bedrijven. Het heeft 
ons gevormd en Stockholm tot één van de sterkste en 
populairste steden ter wereld gemaakt. Vandaag de dag zijn 
we Europa’s snelst groeiende stad. Onlangs heeft Bloomberg 
ons gerangschikt als de op één na, meest innovatieve stad 
ter wereld.

Stockholm is een duurzame stad die nastreeft om in 2040 
geheel vrij te zijn van fossiele brandstoffen. We waren de 
eerste Europese Groene Hoofdstad.

De stad streeft ernaar om een van de toonaangevende 
evenementensteden van Europa te worden en een voor de 
hand liggende keuze voor organisatoren van internationale 
culturele, sport- en entertainment-evenementen. In de 
afgelopen jaren werden er verschillende arena’s gebouwd, 
waaronder de Friends Arena, de locatie waar de UEFA Europa 
League-finale van dit jaar wordt gespeeld, terwijl de stad zelf 
een natuurlijke arena vormt voor activiteiten op het water en 
buitenevenementen. 

Ik hoop dat u zult genieten van uw verblijf in onze stad voor de 
UEFA Europa League-finale!

Karin Wanngård, Burgemeester van Stockholm

Welkom, alle voetbalvrienden, in Stockholm, de schitterende 
hoofdstad van Zweden en in ons nieuwe nationale stadion, de 
Friends Arena.

De 2017 UEFA Europa League-finale wordt de zevende UEFA 
clubcompetitiefinale die in Zweden zal worden gespeeld. 
IFK Göteborg won de UEFA Cup in 1982 (tegen Hamburger SV) 
en in 1987 (tegen Dundee United) en beide keren speelden ze 
hun thuiswedstrijd in het Ullevi in Göteborg. Het Ullevi was ook 
gastheer voor twee Europa Cup voor Bekerwinnaars-finales. 
In 1983 werd Real Madrid door Aberdeen verslagen en in 1990 
won Sampdoria van Anderlecht.

In 1998 Chelsea won de Beker voor Bekerwinnaars tegen 
Stuttgart in het Råsunda Stadion, ons voormalige nationale 
stadion. Daarna, in 2004, versloeg Valencia Marseille met 3-0 
in de UEFA Cup-finale die plaatsvond in het Ullevi als deel van 
de viering van het honderdjarige bestaan van de Zweedse 
Voetbalbond.

Op nationaal teamniveau heeft Zweden in 1958 succesvol 
de FIFA World Cup georganiseerd, in 1992 de finaleronde 
van het UEFA Europees kampioenschap voetbal, in 1995 de 
FIFA wereldkampioenschap vrouwen en een fantastische 
UEFA Europees kampioenschap voetbal vrouwen EURO 2013, 
met een record aan wedstrijdbezoekers (43.000) die de 
finale in de Friends Arena hebben bijgewoond. Tussendoor 
hebben we ook samen met Noorwegen het UEFA Europees 
kampioenschap vrouwen EURO 1997 georganiseerd.

Het is bijna onmogelijk om de waarde te overschatten van het 
organiseren van internationale wedstrijden en toernooien. 
De energie, anticipatie, opwinding en het genoegen die 
gepaard gaan met alles waarmee dit soort grote wedstrijden 
wordt omgeven, is waar het allemaal om draait – zowel voor 
bezoekers als de plaatselijke bevolking. 

We kijken echt uit naar de 2017 UEFA Europa League-finale en 
hopen dat jullie een geweldige tijd beleven!

Karl-Erik Nilsson, Voorzitter Zweedse Voetbalbond

INFORMATIE OVER HET STADION

REGELS VOOR GEDRAG EN TOELATING VOOR 
TOESCHOUWERS BIJ DOOR DE ZWEEDSE VOETBALBOND 
GEORGANISEERDE INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN 

• Indien gevraagd, moeten toeschouwers die het stadion willen 
betreden ermee instemmen om te worden gefouilleerd. 

• Het is verboden om alcohol of drugs het stadion in mee te nemen.
• Het is verboden om wapens of andere gevaarlijke voorwer-

pen, waaronder laserpointers, het stadion in mee te nemen. 
• Het is verboden om pyrotechnische artikelen of brandbare 

vloeistoffen binnen te brengen in het stadion.
• Vuvuzela’s zijn niet toegestaan binnen het stadion.
• Eenieder die onder de invloed is van alcohol of drugs of 

die kleding draagt met tekst of symbolen die minachting 
uitdrukken voor een etnische groep of andere groep van 
personen op grond van hun geslacht, huidskleur, nationaliteit 
of etnische achtergrond, taal, religie, handicap, seksuele 
voorkeur, leeftijd of een andere reden worden niet toegelaten 
in het stadion.

• Het is verboden om vlaggen, spandoeken of andere voorwer-
pen met tekst of symbolen die minachting uitdrukken voor een 
etnische groep of andere groep van personen op grond van 
hun geslacht, huidskleur, nationaliteit of etnische achter-
grond, taal, religie, handicap, seksuele voorkeur, leeftijd of een 
andere reden mee te nemen in het stadion.

• Toeschouwers mogen niet hun hele gezicht of een deel daar-
van bedekken op een manier die identificatie belemmert. 

• Het is verboden om binnen het stadion met voorwerpen te 
gooien.  

• Het is verboden om het veld of de daaraan grenzende gebie-
den te betreden.

• Roken is in heel het stadion verboden.
• Het opnemen of uitzenden van geluid of audiovisuele beelden 

vanuit het stadion is alleen toegestaan wanneer daar uit-
drukkelijk toestemming voor is verleend door de organisator. 
Hetzelfde geldt voor voortdurende tekstuele verslaggeving 
via het internet of een ander medium en voor elke vorm van 
verslaggeving over de uitslag voor commerciële doeleinden. 

• In het stadion wordt om veiligheidsredenen gebruik gemaakt 
van cameratoezicht.

• Toeschouwers die deze regels overtreden, kunnen uit het 
stadion worden verwijderd en worden mogelijk geschorst voor 
alle aankomende wedstrijden in het stadion. Afhankelijk van 
de overtreding kan een toeschouwer worden aangemeld bij 
een officier van justitie in overeenstemming met de Zweedse 
wetgeving. 

• De Zweedse Voetbalbond mag toeschouwers van het ene 
naar het andere vak verplaatsen om de orde en veiligheid 
binnen het stadion te behouden.

• Het is verboden om tassen die groter zijn dan 30x30x18cm in 
het stadion mee te nemen. 

Naast de bovenstaande regels, heeft de organisator het 
recht om toeschouwers te verbieden om voorwerpen het 
stadion in mee te nemen die als te omvangrijk worden 
beschouwd of die de veiligheid binnen het stadion op een 
andere manier in gevaar kunnen brengen. 

ALGEMENE INFORMATIE 
Onze officiële site is visitstockholm.com 
We willen onze liefde voor Stockholm graag met u delen! U 
bent altijd welkom om langs te komen in het Stockholm Visitor 
Centre. Adres: Kulturhuset, Sergels Torg 3–5

• Openbaar vervoer: sl.se/en
• Politie: polisen.se/en/
• Hulpdiensten: 112

WEDSTRIJDDAG FAN MEETING POINT 
Op de dag van de UEFA Europa League-finale zullen er twee 
aparte fan-verzamelpunten zijn – één voor elk team dat de 
finale speelt. Beide bevinden zich in het centrum van de 
stad, vlakbij tal van bars, restaurants en winkels.
• Fleminggatan is de aangewezen plek voor AFC Ajax 

HOE BEREIKT U DE PARKEERPLAATS VOOR 
SUPPORTERBUSSEN VANAF DE SNELWEG
Vanaf de E4 naar de AFC Ajax Supporterbusparkeerplaats 
(Blauw / Noord-Supporters):
• E4 in zuidelijke richting vanaf het vliegveld;
• Ga naar rechts bij afrit 167 richting Solna Centrum;
• Ga naar rechts richting Frösundaleden;
• Na ongeveer 750m linksaf op de grote rotonde
• Blijf rechtdoor gaan gedurende ± 1,5 km.

HOE KOMT U VAN DE PARKEERPLAATS 
VOOR SUPPORTERBUSSEN NAAR DE FAN-
VERZAMELPUNTEN 
Vanaf de AFC Ajax Busparkeerplaats (Blauwe / Noord-
Supporters) naar Fleminggatan
• Loop 10 minuten naar metrohalte Solna Centrum;
• Neem metrolijn 11 (bestemming Kungsträdgården);
• Blijf 8 minuten in de metro zitten en stap uit bij halte 

Rådhuset;
• Loop 5 minuten naar Fleminggatan. 

HOE KOMT U VAN EEN FAN-VERZAMELPUNT 
NAAR HET STADION
Vanaf Fleminggatan (AFC Ajax)
• Loop 5 minuten naar metrostation Rådhuset;
• Neem metrolijn 11 (bestemming Akalla);
• Blijf 8 minuten in de metro zitten en stap uit bij halte Solna 

Centrum; 
• Loop 20 minuten naar het stadion. 

NA DE WEDSTRIJD TERUGKEREN NAAR DE 
SUPPORTERS-BUSPARKEERPLAATS
Na de wedstrijd, worden de supporters gevraagd om terug 
te lopen naar hun respectievelijke bus-parkeergebieden. 
De bussen zullen vanuit het parkeergebied vertrekken 
per zone, volgens vluchtnummers en vertrekterminals. 
Om ervoor te zorgen dat supporters het vliegveld op tijd 
bereiken, is het heel belangrijk dat ze de instructies opvolgen 
en aan boord gaan van de bus welke overeenkomt met  
hun vluchtnummer. De bussen zullen de supporters van het 
AFC Ajax team naar terminals 2 en 4 vervoeren.
Voor meer informatie over het vertrek (vertrekhallen, etc.) 
vanaf Stockholm Arlanda Airport, kijk op:  
www.swedavia.com/arlanda/ of download de Swedavia 
Airports-app voor Android of iOS. 

NEUTRALE FAN-ZONE
De neutrale fan-zone in Kungsträdgården zal geopend zijn 
van 11.00 to 20.00 op 23 en 24 mei.
De centrale ligging van het park en zijn terrassen 
maken het tot een van de populairste hangouts en 
ontmoetingsplaatsen in Stockholm. Alle fans zijn uitgenodigd 
om hier te komen en genieten van de feestelijke sfeer. 
Bovendien kunnen fans op de foto met de UEFA Europa 
League-trofee, hun vaardigheden oefenen met professionele 
freestylers en hun vrienden uitdagen in de 1v1 arena, terwijl 
de UEFA Europa League-partners zullen zorgen voor ander 
entertainment.

BELANGRIJK 
Vervoersbewijzen voor het openbaar vervoer moeten 
van te voren worden aangeschaft. Kaartjes en 
reiskaarten worden verkocht bij SL-vervoersbewijzen en 
reisinformatiecentra en op metro-en pendeltreinstations. 
Er staan ook kaartverkoopmachines op de meeste metro- 
en pendeltreinstations, evenals op verschillende andere 
locaties.

Om met SL-vervoer te kunnen reizen, dient u te kopen:
• een SL-toegangskaart (SEK 20 / €2) en
• een geldig vervoersbewijs.

Als alternatief, kunt u een 24-uurskaartje kopen voor:
• SEK 120 (volwassenentarief), 
• SEK 80 (kortingstarief voor jongeren onder de 20  

en 65+).

Kinderen onder de 7 jaar reizen gratis indien ze begeleid 
worden door iemand met een geldig vervoersbewijs
Voor meer informatie in het Engels, kijk op  
http://sl.se/en/fares--tickets/
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