LUND PÅ 48 TIMMAR

BARNENS
LUND

Guiden till 48 timmar i Lund låter dig uppleva stadens charm och måsten. Den
ger dig Lunds berömda platser tillsammans med pärlor som ligger lite bortom det
mest självklara. BARNENS LUND är dessutom perfekt för dig som upplever Lund
med barn.

DAG 1

UTFORSKA
STADEN!

MORGON Börja dagen med en frukost på stan. Några varma
crêpes, en nybakad surdegsfralla, en kopp varm choklad och en
frasig croissant låter väl som en bra start. Hovby nr 9, Crêperiet
och Patisseriet är några av Lunds alla mysiga caféer och ni
hittar dem på Klostergatan, en gata som blivit något av ett stråk
för mat- och delikatessälskare. Här är ni i hjärtat av Lund och
promenerar parallellt med shoppingstråk och lokala butiker.
FÖRMIDDAG Fylld med ny energi, promenera Nygatan ner till
stadsparken som erbjuder massor av möjligheter till aktivitet och
umgänge – en modern och stor lekplats, en generös
skatepark och en klurig parkourbana. Här finns möjlighet att
klättra, spela beachvolley men också tävla tillsammans i boule. Blir
det en lat dag finns det platser både i solen och skuggan, i gräset
och i hängmattan. I parken finns det också möjlighet för både fika,
lunch och middag.

Bajsresan är ett
av alla spännande
inslag på
Vattenhallen
Science Center,
helg- och lovöppettid.

LUNCH Gå vidare till saluhallen och njut av en myllrande lunch-

miljö. Saluhallen är en 100-åring och här har det handlats med
såväl ost och fisk som kött och potatis genom åren. Idag finns här
även restauranger och valmöjligheterna är många, man hittar lätt
något som mättar både små och stora magar.
Fortsätt dagen med att uppleva stan till fots. Lund är en snäll
stad och här kan små fötter lätt utforska de krokiga kullerstensgatorna med fina, färgglada hus. Mitt i allt tornar den mäktiga
domkyrkan upp sig. Gå in och se det astronomiska uret spela och
ta trappan ner till kryptan och säg hej till Jätten Finn. Men varför
är jätten så liten? En guidad tur för barn kanske ger er svaret. De
guidade turerna är gratis och under sommarhalvåret går det flera
turer i veckan.

Dela din
upplevelse av
Lund med
#visitlund

Handla lokalt. Hos Lek
& Sak hittar ni både
verkstad för mjukisdjur
och butik för leksaker.

Föreställ dig Saluhallen
för 100 år sedan.

EFTERMIDDAG Gör ett besök på ett av världens första

Missa inte Hökeriet!
Handla som förr i
tiden —karameller i
strut, doftande
tvålar, saft och
leksaker. Här finns
också en litet café.
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friluftsmuseer, Kulturen, som sträcker sig över två kvarter i
centrala Lund. Kulturen har flera kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer som ni kan gå in i och uppleva livet från en svunnen
tid. Besök också museets stora lekutställning. Här kan barnen
uppleva och leka sig igenom miljöer hämtat från barnlitteraturen
– Pettsson och Findus, Mumindalen och Hans & Greta är några
som passerat genom åren. Utöver detta har museet mycket som
händer i sitt kalendarium - lekfulla tidsresor, familjeaktiviteter och
traditionella jul- och midsommarfiranden är bara några exempel.
Är det kanske dags för en fika? Inne i museets park finns ett café
som i både interiör och utbud speglar förra sekelskiftet. När hade
ni en historisk fika senast?

Gillar ni också att klura
och lösa gåtor? Testa
Lundajakten, stadsvandringen utöver det
vanliga!

KVÄLL Innan det är dags att äta, gör ett stopp mitt i äventyret

och besök Högevall – badhuset med både viltfors och 213 meter
långa vattenrutschbanor. Här finns också djungelbadet för de allra
minsta och bubbelpool för de större.
I Lund finns en mängd spännande restauranger med en
avslappnad atmosfär och en förkärlek för lokalt producerade
råvaror, några passar kanske lite extra för barnfamiljen. Testa Rosegarden som har ett varierat buffébord, La Cucina som serverar
pizzor direkt från vedugnen, Gattostretto och Italia som kan sina
pastarätter och Surf Shack, Tugg och Jureskog som är alla är stora
entusiaster för hamburgare.
En god natts sömn och en bra frukost på något av Lunds
trevliga hotell gör er redo för nästa dag!

DAG 2

UTFLYKT
RUNT LUND

UTFLYKTER RUNT LUND En annan fördel när ni är här, är
att man enkelt kan uppleva både stad och natur utan att behöva ta
sig allt för långa sträckor bort. Upplev Lund bortom stadskärnan
med hjälp av den lokala busstrafiken eller för egen, trampande
maskin. Här får intresse och ambition styra, nedan följer två
förslag på turer:

BARNENS
LUND
Kolla evenemangskalendern vad som
händer just i kväll:
evenemang.lund.se

Gör som Lundaborna
- cykla!

TUR 1 Efter en stadig frukost, gör som lundaborna och ta er

Lunds stadsbussar är
gröna. De gula bussarna
går utanför Lund och
159an till naturen.

Gå på upptäcksfärd
mellan skulpturer och
konst på Skissernas
museum!
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fram på cykel, kanske kan ni låna en på hotellet eller så hyr ni
enkelt varsin. Naturbussen är ett annat alternativ, den åker på
rundtur i Lunds natur och man kan välja att hoppa av där man vill.
Bege er österut till friluftsområdet Skrylle som ligger en dryg
mil från stan. Här tar ni er enkelt ut på en upptäcktsfärd och låter
skogen bli ett äventyr. En bit in i skogen finns naturlekplatsen där
man hoppar, springer och leker med naturen. Glöm inte att testa
linbanan! Är ni mer nyfikna på naturen? Besök Naturum där ni lär
er mer om traktens växter, fåglar, insekter och djur. Häng också
med på säsongens aktiviteter som utgår härifrån. I Skrylle finns
det gott om grillplatser och vindskydd, ät matsäcken här eller
grilla pinnbröd och korv över öppen eld. Vill man hellre komma inomhus framför en eld, finns också restaurangen på Skryllegården.

Vad händer i kroppen när
vi andas? Livets museum
svarar på många spännande frågor om kroppen
och medicinhistorien.

TUR 2 Gör en tidsresa! Med cykel eller buss tar ni er enkelt
några kilometer söderut till Uppåkra – Nordens största järnåldersstad i 1000 år och en central plats för handel, makt och
religion. Idag är platsen en fornlämning där det sker arkeologiska
utgrävningar. Här har över 28 000 fynd sett dagens ljus, däribland
guld-, silver- och bronsföremål. Missa inte Underjorden,
utställningen som bokstavligt talat tar er ner under jord bland
Uppåkras djupa kulturlager. Till Uppåkra är man välkommen året
runt, men det är framför allt under sommartid det finns
arkeologer på plats som bland annat ger guidade turer, arkeologiskola för barn och håller caféet öppet.

På Historiska museet
kan man se många av
fynden som har gjorts
på Uppåkra.

Har det blivit dags för en bit mat? Testa familjevänliga, rustika,
amerikanskinfluerade Farm Shack som ligger lagom lantligt i norra
Lund. Förutom massor av mat finns här aktiviteter som
inkluderar både eld, musik och lek.
48 timmar är nu till sin ända. Välkommen tillbaka för att
upptäcka mer nästa gång!
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