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Guiden till 48 timmar i Lund låter dig uppleva stadens charm och måsten, den
guidar dig till gatorna du vill se, historien du kommer fascineras av och landskapet
du vill fara fram i. Den ger dig Lunds berömda platser tillsammans med pärlor som
ligger lite bortom det mest självklara.

DAG 1

UTFORSKA
STADEN!

MORGON Börja dagen med en kaffe på något av Lunds mysiga
caféer. Några av lundabornas egna favoriter: Love Coffee, Broder
Jakobs och Patisseriet, hittar du längs Klostergatan, en gata som
blivit något av ett stråk för mat- och delikatessälskare. Här är du i
hjärtat av Lund och promenerar parallellt med shoppingstråk och
lokala butiker.

Dela din
upplevelse
av Lund!
#visitlund

FÖRMIDDAG Fortsätt förmiddagen med att uppleva stan till

fots. Bland charmiga kullerstensgator och 1000-årig historia är
Lund den perfekta promenadstaden. Och glöm inte kameran, den
är ett måste!
Universitetet med sina 40 000 studenter sätter också en tydlig
prägel på stan med allt från innovation och vetenskap till humor
och påhitt. Leta reda på ”Lagom-måttet” eller ”Nasoteket” så får
du en känsla av den studentikosa humorn som bubblar här.
Mitt i den småskaliga stadskärnan 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. Såväl
lundabor som besökande kommer till kyrkan för en stund eftertänksamhet, en gudtjänst eller en av de många konserterna.

LUNCH Gå vidare till Saluhallen och njut av en myllrande

Domkyrkan med
sina 55 meter höga
torn.

Mängder av
aktiviteter och färgstarka utställningar
på Kulturen!
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V I V EC A O H L S S O N , K U LT U R EN

Krognoshuset t v och
Lunds konsthall t h.

lunchmiljö med stora valmöjligheter. Precis vid Saluhallen, på
Mårtenstorget, hittar du Lunds konsthall, som ritades 1957 av
lundaarkitekten Klas Anshelm och har fått stor uppmärksamhet
för sin råslipade skönhet. Från oktober visas här Carlos Garaicoa,
en kubansk konstnär med fokus på arkitektur och stadsplanering.
Fick du mersmak? Mitt emot konsthallen gömmer sig
ännu ett spännande konstgalleri i en av Lunds äldsta
byggnader - Krognoshuset.

EFTERMIDDAG Gör ett besök på Kulturen, ett av världens
första friluftsmuseer. Kulturen sträcker sig över två kvarter i
centrala Lund och bjuder in till att se både hus och park. Du kan
också uppleva ett tjugotal olika utställningar. Under hösten kan
du t ex se utställningen om Katja of Sweden, en av 70-talets stora
svenska modedesigners med internationell höjd.
Avstånden är korta i Lund! Ta dig vidare till stans gröna rum
klädd i höstens färger - Botaniska trädgården eller Stadsparken.
Hit går lundaborna för att hitta en stunds avkoppling, spela boule
eller skejta. Passa på att ta eftermiddagsfikan här. Hos Café Botan
och Stadsparkscaféet finns det såväl luncher som bakverk och
värmande dryck.

Botaniska trädgården
är lätt att njuta av hela
året om!
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KVÄLL I Lund finns en mängd spännande restauranger, med
en avslappnad atmosfär, en genomgående hög kvalitet och en
förkärlek för lokalt producerade råvaror. Bland dessa kan du t ex
hitta hela nio restauranger omnämnda i White Guide. Vill du hellre
ha motsatsen finns alltid de trendiga hamburgerhaken eller ”hålet i
väggen” för en klassisk falafel.
Det händer mycket i Lund året om, alltifrån teater och stand-up
till konserter och matcher. Kolla in dagens evenemang i
evenemangskalendern. Kanske prickar du in årets Kulturnatt,
Konstkväll eller kan heja fram ditt lag i handboll?
En god natts sömn på något av Lunds trevliga hotell gör dig redo
för nästa dag!

DAG 2

UTFLYKT
RUNT LUND

Dalby stenbrott, inte
långt från vandringsleden.
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Vad händer i kväll?
Kolla in
evenemangskalendern!
evenemang.lund.se

UTFLYKTER RUNT LUND En annan fördel när du är här, är

att du enkelt kan uppleva både stad och natur utan att behöva ta
dig 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:

TUR 1 Efter en stadig frukost - gör som lundaborna och ta dig
fram på cykel, kanske kan du låna en på hotellet du bor på eller så
hyr du enkelt en cykel. Med cykelkartans hjälp beger du dig sedan
österut till Dalby Nationalpark och friluftsområdet Skrylle som
ligger en dryg mil från stan. I Skrylle kan du fylla på vattenflaskan
och fika eller äta lunch. På härlig och lugn landsväg omgiven av
fält och skog tar du dig härifrån till den lilla orten Torna Hällestad,
ytterligare en mil österut. Är det dags att fylla på energinivån så
erbjuder lanthandeln ett och annat lokalt och matnyttigt. Sväng
hemåt igen över Dalby och Nordens äldsta stenkyrka, daterad till
1060.
TUR 2 Romeleåsen öster om Lund är området för dig som gillar
friluftsliv och natur. Området bjuder på några av Lunds härliga
vidder och spännande vandringsupplevelser – rullstensås,
bokskogar och det vattenfyllda stenbrottet. Du väljer själv hur
lång eller kort tur du vill ta dig ut på, det finns gott om alternativ.
För att få höga höjder och milsvid utsikt, stanna till på Väderkullen
för en fika i den gamla jaktstugan från 1933. Jaktstugan är idag ett
spahotell i New England-stil, så får du mersmak finns det kanske
t o m ett rum ledigt.
Vandringskartor och mer information finns hos Skåneledens
hemsida och Lund Tourist Center.

Skissernas
museum har en
generös programtablå, kolla in vad
som händer idag!
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Tillbaka från din utflykt passar ett besök på det världsunika
konstmuseet Skissernas Museum. Se världens största samling av
skisser och förlagor till svensk och internationell offentlig konst
som pryder museets väggar från golv till tak. Världskända namn
som Henri Matisse, Sonia Delaunay och Diego Rivera finns
representerade här.
Har det blivit dags för en bit mat? Passa på att testa museets
trevliga restaurang ”På Skissernas” eller ta dig tillbaka till matstråken nere i stan.
48 timmar är nu till sin ända. Välkommen tillbaka för att
upptäcka mer nästa gång!

Hyr en cykel!
Fridhems cykel och
Digibike är två som
kan hjälpa till.

Lunds stadsbussar är
gröna. De gula bussarna
går utanför Lund.

Den gamla jaktstugan
är idag The Lodge.
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