©Loc V

Mitt i den pulserande Öresundsregionen ligger Lund, en
levande och kontrastrik stad. Bland kullerstenar och
korsvirkeshus möts historia och framtid, tradition och
innovation. Det sägs att man kan bo ett helt liv här utan att
ha sett alla oaser och vackra byggnader. Men Lund är lika
mycket natursköna vidder, där de trollska bokträden breder
ut sig, rapsfälten får lysa och där en dagsvandring lätt kan
kombineras med stadslivet.
I vår guide över Lund hittar du boende, restauranger, caféer
och mängder av aktiviteter och annat att hitta på när du är här.
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LUND TOURIST CENTER

Botulfsgatan 1 A, 223 50 LUND, 046-359 50 40, visit@lund.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och hänvisar till respektive faktaägare för den senast uppdaterade informationen.
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GÖRA

BESÖKSMÅL
©Lunds domkyrka

©Flyinge Kungsgård

FLYINGE KUNGSGÅRD

DOMKYRKOFORUM

Domkyrkoforum är Lunds domkyrkas besökscentrum. Domkyrkoforums vision är att förstärka upplevelsen av besöket i Domkyrkan och
att vara en mötesplats för samtal och lärande.
Det är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo och
invigdes - tillsammans med Domkyrkoplatsen, gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte
Lund - den första advent 2011.

©Leif Johansson, Xrayfoto

BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

Med anor från 1600-talet vårdar Botaniska
trädgården cirka 7000 arter på en yta av 8 hektar nästan i centrum av staden. Trädgården bedriver en bred verksamhet inom områdena botanik, hortikultur, växtbevarande, men tjänar
även som en rogivande park.

©Viveca Ohlsson

KULTUREN

Flyinge är en vacker Kungsgård där det bedrivits avel av hästar sedan 1100-talet. Det är ett
unikt hästsportcentrum som ofta besöks av såväl hästentusiaster som den historiskt intresserade. Flyinge Kungsgård är alltid öppen för den
som vill strosa omkring på området.

Kulturen i Lund är ett friluftsmuseum mitt i centrala
Lund. På två stadskvarter med över trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och modern design. Stig in i
husen och upplev livet i staden och på landet, från
medeltiden och fram till 1930-talet. Eller välj bland
ett tjugotal utställningar – från folkkonst till modern
design, från medeltidens historia till samtiden, från
lokal kultur till världskultur.

Kungsgården, 247 93 Flyinge
www.flyinge.se

Kyrkogatan 4, 222 22 Lund
lundsdomkyrka.se/domkyrkoforum

Tegnérsplatsen, 223 50 Lund
www.kulturen.com

HISTORISKA
MUSEET

Östra Vallgatan 20, 223 61 Lund
www.botan.lu.se

Ett av landets största
arkeologiska museer
skildrar förhistorien,
kyrklig
medeltida
konst och antik konst
samt spännande ku©Sofie Svensson
riosa- och myntkabinett. Missa inte den zoologiska avdelningen.

©Ida Gedda

DROTTENS KYRKORUIN

Ett par trappor ner under det moderna Lund ligger
Drottens Kyrkoruin. Där finns resterna efter en medeltida stenkyrka som hittats vid arkeologiska utgrävningar på 1970- och 1980-talet.

©Stephan Borgehammar

DALBY HELIGKORSKYRKA

Dalby Heligkorskyrkan är Nordens äldsta bevarade stenkyrka. Här kan besökare finna avkoppling, energi och beundra en vacker interiör. År 1060 indelades Danmark i nio stift. Två
av dessa förlades till Skåne. Ett av biskopsätena
blev Dalby där Heligkorskyrkan grundades detta år.

Krafts Torg 1, 223 50 Lund
www.luhm.lu.se

©Viveca Ohlsson

KULTURENS ÖSTARP

På Kulturens Östarp kan man uppleva en lantbruksmiljö från 1800-talet med byggnader, djur
och trädgård i ett gammalt kulturlandskap. Här
finns den fyrlängade korsvirkesgården Gamlegård med tillhörande allmogeträdgård. Under
sommarsäsongen kan man gå in i huset och
titta. Till gården hör också en vattenkvarn, en
vindmölla, en brytestuga för beredning av lin
och en malttorka.

HÖKERIET

Gör som vid sekelskiftet, handla i Kulturens
hökeri som även är
Lunds äldsta speceributik. Här kan man
idag köpa mat och
hantverk och det finns
även en liten serve©Ida Gedda
ring.

Kattesund 6, 222 23 Lund

Dalbyvägen 5, 247 50 Dalby
www.kulturkvadrantenidalby.se

Gamla lundavägen 2481-79, 27563 Blentarp
www.kulturen.com/kulturens-ostarp

S:t Annegatan 9, 22350 Lund
www.kulturen.com/hokeriet
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GÖRA
SPORT
©Uppåkra arkeologiska center

© Johan Persson

©Viveca Ohlsson

LIVETS MUSEUM

SKISSERNAS MUSEUM

Välkommen till Livets Museum för att lära mer
om medicinhistoria. Här berättas det om kroppen, hälsa, sjukdomar och medicin med modern teknik och historiska föremål. Museet erbjuder café, butik och wi-fi.

Skissernas Museum är ett unikt konstmuseum
med fokus på den konstnärliga kreativa processen. Här finns världens största samling av
skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst.

Lasarettsgatan 7, 22241 Lund
www.livetsmuseum.se

Finngatan 2, 223 62 Lund
www.skissernasmuseum.se

UPPÅKRA ARKEOLOGISKA CENTER

Uppåkra ligger fem km söder om Lund och har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar
visat sig vara Sydsveriges största, fyndrikaste och
mest långvariga järnåldersbosättning. På denna
plats har det funnits en stadsliknande bebyggelse
och en intensiv och komplex verksamhet under en
period som sträcker sig över mer än ett årtusende,
från århundradet f. Kr. till cirka 1 000 e. Kr. Fynden
från utgrävningarna visas på Lunds Universitets Historiska Museum.

©Leif Johansson, Xrayfoto

BOLLHUSET - BOWLING

Bowlinghallen består av 12 bowlingbanor av hög kvalitet som är handikappanpassade. Det finns skor att
hyra och en kiosk.

Stora Uppåkravägen 101, 245 93 Staffanstorp
uppakra.se

Fasanvägen 2, 227 32 Lund
www.lund.se/bowling

VATTENHALLEN SCIENCE CENTER

©Leif Johansson, Xrayfoto

©Leif Johansson, Xrayfoto

LUNDS DOMKYRKA

STADSPARKEN I LUND

Lunds domkyrka är Sveriges mest besökta kyrka och har tre stjärnor i Guide Michelins turistguide. Sedan år 1145 har kyrkan varit ett
centrum för människors andliga sökande och
längtan efter Gud. Nu kommer ca 700 000 personer hit varje år varav 85 000 på en gudstjänst.

Lunds mest populära park har i över 100 år
lockat gammal som ung. Finn ro vid den porlande fontänen, se exotiska fåglar vid fågelpaviljongen eller bege er mot den poulära lekplatsen.
Svanegatan, 222 29 Lund
www.lund.se/stadsparken

Kyrkogatan 6, 222 22 Lund
www.lundsdomkyrka.se

CYKLA MOUNTAINBIKE

Vattenhallen Science
Center är en rolig och
lärorik mötesplats för
alla åldrar. Prova att
bygga, laborera och experimentera. Delta i en
workshop, se en utställning eller en intressant
show. I Planetariet kan
©Vattenhallen du göra en svindlande
resa ut i vårt universum.

Ta med cykeln till naturreservatet
Skrylle och följ mountainbikespåret!
Spåret för stigscykling är ca 11 km långt. Inom
naturreservatet är det endast tillåtet att cykla
på markerade MTB-spår och markerade cykelvägar (skogsbilvägarna).
Hardeberga 161, 247 91 Lund
skrylle.se/att-gora/mountainbike-spar

DISCGOLF - VIPAN

På gymnasieskolan Vipans mark hittar man en
18-hålsbana för discgolf. Discgolf liknar vanlig
golf men istället för boll och klubba används
discar (frisbee’s) som ska träffa en korg. Man
behöver ha med sig egna discar då det inte
finns någon uthyrning. Behöver man hyra discar kan man kontakta Bulltoftabanan i Malmö,
där hyr motionscentrat ut discar för 30-40 kr/
st.

John Ericssons väg 1, 22363 Lund
www.vattenhallen.lth.se

LUNDS KONSTHALL

©Lunds konsthall

Lunds konsthall är en plats där
den internationella samtidskonsten synliggörs. Här finns
utställningar, produktion och
forskning som bedrivs på hög
internationell nivå och har samtidigt en tydlig regional förankring.

Vipeholmsvägen, 224 66 Lund
www.spinndiscfk.se/banor/vipeholm-18-hal

Mårtenstorget 3, 22351 Lund
www.lundskonsthall.se
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LUNDS ISHALL

MORMORS SKATTKAMMARÖ

Välkommen till Lunds ishall för att
åka skridsko under vinterhalvåret.

Mormors Skattkammarö är ett spännande lekland där barnen på ett
ögonblick förflyttas till Kapten Kids
fantastiska piratö i Söderhavet där solen alltid
skiner! Skattkammarön är ett 1000 kvm ljust
och fräscht inomhuslekland för barn mellan 1
och 12 år. Bland palmer och pirater finns massor av lekaktiviteter, hoppborg, hinderbana,
bungyjump med mera.

Stattenavägen, 220 09 Lund
www.lund.se/ishallen

UTEGYM I LUNDS STADSPARK

Lunds stadspark erbjuder ett utegym
och klätterblock, med gratis träning
dygnet runt, året om. Utrustningen är
inspirerad av klassiska gymredskap, kroppsviktsträning och crossfit. Båda anläggningarna
ligger utmed Stadsparksgången, nära Stadsparkens café, där det sedan tidigare finns beachplaner och parkourbana.

GÖRA

SANKT HANS BACKAR

Lunds största park är ett dramatiskt
landskap av kullar och dalgångar. Den
högsta punkten på 86 meter över havet ger en storslagen utsikt över staden och slätten ut mot Öresund. Här
finns stora ytor för lek och bollspel,
motionsslingor, anlagda grillplatser och på vintern Lunds mest populära pulkabacke.

NATURLIV

Norra Fäladen, 226 49 Lund

Fältspatsvägen 1A, 22478 Lund
www.mormorsskattkammaro.se

SKRYLLE

ROMELECAMP

Spännande äventyr och regnbågsfiske i vacker
natur. Mitt i Skåne på Romeleåsens höga höjder
ligger Romelecamp. Njut av fantastisk utsikt,
spännande äventyr och regnbågsfiske i skön
natur. Fiskedammarna ligger i terrass-nivåer
så att man har fri sikt mot Sturup och vidare
västerut. Förutom vacker natur och regnbågsfiske finns även ett gediget utbud av aktiviteter
såsom yxkastning, blåsrör, slangbella, olika lagkamper och teambuildingövningar.

Svanegatan, 222 29 Lund
www.lund.se/utegym

GÖRA
ÄVENTYR

Dörröd, 247 96 Veberöd
www.romelecamp.se

DALBY STENBROTT

Strax utanför Lund gömmer sig en
vacker oas där man förut brutit värdefull sten, men där naturen numera får
växa sig vild och frodig. Dalbys omtalade stenbrott har på senare år blivit ett smultronställe
för många och ligger beläget i ett skyddat naturreservat där 36 hektar ädellövskog sträcker
sig över våtmarker och skogsdungar.

Skryllegården, 247 91 Södra Sandby
www.skrylle.se

SKÅNELEDEN

Skåneleden är en av Sveriges bästa
och längsta vandringsleder. Nord-sydleden är den led som går genom Lunds kommun. Den nås bland annat från naturområdet
Skrylle, härifrån går den österut via bland annat Dalby fälad, Dalby stenbrott, Knivsåsen,
Romeleåsen, Torna Hällestad och Krankesjön.
På vägen kan man uppleva gröna skogar, rullstensåsar, fågelliv och milsvida utsiktsplatser.

ROMELEÅSEN

Stall Sjöstorp ligger vid foten av bergknallen Billebjer mellan Lund och
Dalby. Runt om gården finns åkrar och skog,
grusvägar och stigar. I hagen betar tre islandshästar som används till turridning och ridläger.

BALLONGFLYGNING

©Josefine Nilsson

Dalby Stenbrott, 247 95 Torna-Hällestad

STALL SJÖSTORPS
ISLANDSHÄSTAR

Sjöstorp, 247 94 Dalby
stallsjostorp.weebly.com

Följ med på en underbar flygning i det blå med
de erfarna piloterna på Ballong och äventyr En
resa där vinden bestämmer hastigheten och
destinationen. Flygningen avslutas med traditionell dubbningsceremoni och picknick.

Här finns motionsspår och vandringsstigar, grillplatser, vindskydd, restaurang och motionsavdelning med
omklädningsrum, dusch och bastu.
Gör gärna också ett besök i naturum
Skrylle för information om Skrylleområdet och andra natursköna besöksmål i Lunds
kommun.

Romeleåsen är ett naturområde i östra Lund. Här finns möjlighet att uppleva stora och små äventyr, långa som
korta vandringsturer. För äventyr
med övernattning finns det boende i
såväl slott, stuga, spa eller vindskydd.
Skåneleden tar den vandringssugna genom det
varierade naturområdet.

www.skaneleden.se/leden/sl-2-nord-sydleden

VILTGÖMSLET GYLTAN

www.romeleslingan.se

Spana på vildsvin som lockas till platsen genom utfodring men också rådjur, dovhjort, räv, grävling och skogens fåglar. Gyltan har plats för 8-10 personer
som kan sitta bekvämt och spana. Huset har
toalett och kamin. Ved till kaminen kan köpas i
receptionen. Ta med tändstickor!

ROMELEÅSENS
DRESSINCYKLING

Ladugårdsmarken 412, 225 91 Lund
ballongaventyr.se

Dressincykling
längs
Romeleåsens
dalgång från Björnstorp till Veberöd.
Att cykla dressin är en naturupplevelse. Dressinspåret slingrar sig i vacker natur längs Romeleåsens dalgång från Björnstorp till Veberöd.
Det är blandat landskap, dels skog som omsluter banan på sina ställen och dels öppna vyer.

FÅRVALLNING

En annorlunda och effektiv form av grupputveckling? Fårvallning som ställer höga krav på
kommunikation, planering och problemlösning.

Skryllegården Lund
skrylle.se/att-gora/viltgomslet-gyltan

Björnstorps by, 247 98 Genarp
www.dressincykling.se

Pedellgatan 14F, 224 60 Lund
time2learn.se
8
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GÖRA

GÖRA

FISKE

I KONTRASTERNAS LANDSKAP

Landskapet omkring Lund och Malmö bjuder
på många kontraster. Vida vyer och böljande
åkrar möter skogsklädda backar. Upptäck levande byar och idylliska naturreservat, vackra
slott och en dragig drängstuga på en över 200
år gammal gård. Framtidens forsknings anläggningar möter gammalt jordbrukslandskap.

GUIDADE TURER
för gruppbokningar

GÖRA
BAD

sued-m-nord.se

MED CYKELN TILL VIKINGATIDEN!

Låt vinden susa och njut av naturens många
skiftningar och motionens glädje. Turen går
ut bland vida vyer och böljande åkrar, levande byar och idyllisk natur. Upptäck Lund och
Lunds omgivningar med nya ögon genom att
förflyttas tillbaka till vikingatiden, tiden då Lund
kom till.

©Rögle dammar

FRAMTIDSVANDRING
I BRUNNSHÖG

FISKE I HÄCKEBERGASJÖN

Längst österut i Lunds kommun hittar man
vackra Häckebergasjön. Sjön är känd för sina
stora gäddor och bedöms bland sportfiskare
som en av norra Europas bästa gäddvatten. Abborre, sutare, brax, ål och mört är andra vanligt
förekommande arter.

Framtidsvandringen i Brunnshög är
tänkt att ge en uppfattning kring hur området
ser ut i idag och vilka tankarna är för dess framtid. Till varje punkt som är markerad på kartan
finns en kort film med visionsbilder och beskrivning av planerna för den platsen och området
i stort. Ladda gärna hem en folder härifrån och
ta med på vandringen.

Häckeberga Slott, 247 98 Genarp
www.hackeberga.se/upplevelser/hackeberga-sportfiske

Brunnshög, 222 22 Lund
www.lund.se/brunnshog

FISKE I RÖGLE DAMMAR

Området runt Rögle dammar är en del av Skrylle
naturreservat och är känt för sin avkopplande
friluftsmiljö. Här kan man fiska i fem dammar
varav två är rena put & take-vatten. Fiskarterna
är abborre, braxen, gädda, mört och regnbåge.

Vombsjön ligger ca 20 km öster om Lund. För
den fiskeintresserade går det här att hitta abborre, gös, gädda och mört.
www.sjobo.nu/vombfiske

www.agnesilund.se
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SIGHTJOGGING

Lögarevägen 4, 247 51 Dalby
www.lund.se/simhallar-badhus-friluftsbad

Följ med Agnes i Lund på en joggingtur mellan
Lunds viktigaste sevärdheter! Vem grundade
Lund? Var bodde August Strindberg och vad
gjorde han i Lund? Vem var Lina Jonn? Vem
byggde domkyrkan? Var finns ”lagom-måttet”?
Hur hamnade sfinxen i Botan? Detta är några
av de frågor som besvaras under turen.

GENARPSBADET

På Genarpsbadet finns 25-metersbassäng,
undervisningsbassäng,
barnbassäng,
lekplats,
beachvolleyplan, badleksaker och kiosk.
August Wallins väg 18, 247 72 Genarp
www.lund.se/simhallar-badhus-friluftsbad

SMAKVANDRING PÅ ROMELEÅSEN

Guidad vandring genom Lund, anpassad till
gruppens önskemål. Vandringen går genom
Lunds kulturhistoriska centrum (Drotten, Lundagård, Universitetet, AF, Kulturen, genom
den s.k. Kulturkvadranten, Mårtenstorget med
Krognoshuset, Stortorget). Ur innehållet: Lunds
grundande under den danska tiden, domkyrkans och universitetets funktion, intressanta
levnadsöden i Lunds historia som Strindberg,
Lina Jonn, Hildur Sandberg, Lundakvinnan m.fl.
Turen anpassas till gruppens intressen.

FISKE I VOMBSJÖN - SÖDRA DELEN,
NORRA DELEN, BJÖRKAÅN

DALBYBADET

Här finns 50-m bassäng, mellanbassäng, babypool, beach-handbollplan,
grillplats. I kiosken säljs kaffe, kakor,
mackor, godis, glass med mera.

www.agnesilund.se

GUIDAD STADSVANDRING
I LUNDS CENTRALA DELAR

Hardebergavägen, Rögle, 24791 Södra Sandby
skrylle.se/att-gora/fiska-i-rogle-dammar

©Högevall

Smakvandringen på Romeleåsen är 6 km lång.
Längs vägen dukas det upp delikatesser, ett
femtiotal smaker från små, lokala producenter, med passion för sin tillverkning. Samtidigt
berättar guiden om maten och dryckerna och
dess härkomst, om våra matproducenter samt
om traktens kultur och historia.

HÖGEVALL

Välkommen till Högevall – ett av Skånes modernaste och största badhus.
Här finns allt för den som gillar spänning och utmaningar. Få skönt pirr i magen i
totalt 213 meter långa vattenrutschbanor eller i vildforsen. För den som vill simma lugnt
kan man sträcka ut i simbassängen och sedan
slappna av i bubbelpoolen. För de minsta lockar plask och lek i djungelbadet.

www.smakvandring.se

Stadsparksgången, 222 29 Lund
www.hogevall.se
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KÄLLBYBADET

Källbybadet är sommartid ett friluftsbad med 4 bassänger. En simbassäng,
en barnbassäng, en plaskbassäng för
de allra minsta barnen och en hoppbassäng
med hopptorn. På Källbybadet finns även beachvolleybollplan, fotbollsplan och lekplats.

GÖRA

GÖRA

RÅBYTORP GÅRDSBUTIK

Här finns ett stort sortiment av frukt och grönt
året om, med fokus på säsongens härligheter.

GÅRDSBUTIKER

GOLF

Dalbyvägen 90, 224 78 Lund
www.facebook.com/rabytorp

SOLNÄS GÅRD

Badarevägen, 222 26 Lund
www.lund.se/simhallar-badhus-friluftsbad

Njut av en enkel bit mat eller fika, eller varför
inte den berömda äppelkakan från Kivik med
färskt kaffe, te och smårätter.

SANDBYBADET

Fjelievägen 112, 237 91 Bjärred
w w w. k i v i k s m u s t e r i . s e / s v / b e s o e k - o s s / s o l naes-gard

Sandbybadet hittar man centralt i
Södra Sandby.
Hällestadvägen 16, 24732 Lund
www.lund.se/simhallar-badhus-friluftsbad

©Romeleåsens Golfklubb

LUNDS AKADEMISKA GOLFKLUBB

VEBERÖDSBADET

©Christiaan Dirksen
’BRÖDLABBET
Välkommen hit för att handla ekologiskt bröd
eller ta en fika på denna mysiga gård.

På badet i Veberöd finns även volleyboll,
minifotbollsplan,
fotbollsspel, pingisbord och minigolfbana. I
nära anslutning till badet finns tillgång till beachhandbollsplan och motionsslinga.

Lunds Akademiska Golfklubb ligger i det vackra
naturreservatet Kungsmarken och på anläggningen finns restaurang, golfbutik, drivingrange
och 18 utmanande golfhål. Lunds Akademiska
Golfklubb är Sveriges 7:e äldsta golfklubb, endast 6 km från Lunds centrum.

Näckrosvägen , 247 62 Veberöd
www.lund.se/simhallar-badhus-friluftsbad

Kungsmarken, 225 92 Lund
www.lagk.se

Åk på besök i Äppelgården eller ta en fika på
gårdens café.

ROMELEÅSENS GOLFKLUBB

Ladugårdsmarken 551, 22591 Lund
gloriasappelgard.se

Stora Råby Byaväg 28, 224 80 Lund
www.brodlabbet.se

GLORIAS ÄPPELGÅRD

Välkommen till Romeleåsens Golfklubb. Golfbanan ligger på urbergshorsten Romeleåsen
cirka 80 m över havet. Från vissa hål är det en
milsvid utsikt över det skånska landskapet.
Kvarnbrodda 1191, 247 96 Veberöd
www.ragk.se

VÄRPINGE GOLFBANA

Snabbspelad och stadsnära 9-håls fullängdsbana med links-karaktär. På Värpinge i västra
kanten av Lund hinner man spela 9 hål eller en
hel dag. Medlemskap krävs ej men golfkunskap
och handicap.
Fackklubbsvägen 2, 227 63 Lund
www.varpingegolfbana.se

HÄLLESTAD SVAMP

Hällestad svamp säljer egna förädlade produkter, allt ifrån ketchup till Svartvinbärschutney
och fina svampar som är odlade bara ett tiotal
meter bort.
Hällestad 402, 247 95 Torna Hällestad
www.hallestad.com

LUNNARP HILLS

Kommer närmare matens ursprung - här är
många av produkterna från gården eller lokaltrakterna.
Lunnarp 321, 247 94 Dalby
www.lunnarpshill.se

MOSSAGÅRDEN

Säsongsöppen gårdsbutik med fokus på hållbarhet.
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Mossagården 1, 247 64 Veberöd
www.mossagarden.se
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KONST

KROGNOSHUSET
KONSTFÖRENINGEN AURA

Sedan1929 har Konstföreningen Aura, grundad av en grupp konstnärer och konstvänner
1928, bedrivit utställningsverksamhet i Krognoshuset. Nu är det den nya och unga konsten
som fyller och ger liv åt Lunds bäst bevarade
medeltida bostadshus.

GALLERIER

ÄTA

GLORIA’S

Restaurang och sportsbar i centrala Lund.
Samtliga stora matcher visas på storbildsskärmar och på torsdagar är det livemusik. På fredagar och lördagar har Gloria’s nattklubb.

RESTAURANGER

S:t Petri kyrkogata 9, 222 21 Lund
+46 (0)46-15 19 85
www.glorias.se

Mårtenstorget 3, 22351 Lund
www.konstforeningenaura.se

GRANDS MATSAL

MARTIN BRYDER GALLERY

Konstgalleri i centrala Lund.

M.E.A.T. ©Christiaan Dirksen

GAMBRINIUS PÅ GRAND HOTEL

Nygatan 12 , 22229 Lund
martinbrydergallery.se

GALLERI LINNEBJER LOTTES STENGODS,
AKVARELL OCH KERAMIK

Lotte Schedin arbetar med keramik samt målar
akvarell. Galleri med gårdsbutik håller öppet
efter överenskommelse.

Bar och bistro med en avkopplad och vänlig atmosfär. En klassisk mötesplats mitt i Lund med
ett härligt utbud av bistromat och dryck.

STUDIO K2

Studio K2 är ett galleri som kopplar samman
miljö, musik, teknik, ekonomi, konst, religion,
kläder, politik och historia.

Räften 271, Linnebjer, 247 91 Södra Sandby
www.schedin.info

Krafts Torg 2, 22350 Lund
studiok2.se

GYLLEBO GÅRDSBUTIK
OCH ATELJÉ BETONG & SÅNT

Tatis Galleri för konst och vetenskap är en
ateljéförening med galleri på Stora Gråbrödersgatan 13 i centrala Lund.

Arkivgatan 33, 223 59 Lund
www.facebook.com/Gyllebogårdsbutik

Stora Gråbrödersgatan 13, 222 21 Lund
www.facebook.com/Tatis-Galleri-for-Art-and-Science

JOLANS KERAMIK

Handgjord, unik och lekfull keramik från Lund
samt konstgalleri.

Öberg FotoGrafik är ett galleri för experimentell foto-grafik. Galleriet drivs av Jan Öberg som
är fredsforskare och konstfotograf. Galleriet visar Öbergs egna foton varvat med andra fotografer som bjuds in.

JÄGER & JANSSON GALLERI

Jäger & Jansson Galleri visar svensk och internationell samtida konst. Fokus ligger på måleri
men andra konstarter, skulptur, grafik, glas och
silver visas också. Deras ambition är att spela
en viktig roll i Lunds och regionens konstliv.

Bantorget 1, 221 04 Lund
+46 (0)46-280 61 00
www.grandilund.se

HARRYS PUB & RESTAURANG

Harrys Pub & Restaurang hittar ni mitt i centrala Lund. Varje vecka arrangeras olika evenemang såsom afterwork, livemusik, visning av
större sportevenemang och musikquiz.

På Gamla Franska lagas mat enligt de franska
klassiska matlagningsmetoderna fast med en
egen touch. Allt görs från grunden med passion
och respekt för råvarorna.

Bangatan 6, 222 21 Lund
+46 (0)46-30 70 00
www.harrys.se

Saluhallen, Mårtenstorget, 223 51 Lund
+46 (0)46-125258
gamlafranska.se

HJULET MAT & VIN

Hjulet är en restaurang och bar i Lunds innerstad. En naturlig mötesplats i händelsernas
centrum för den som vill äta och dricka gott i
en trivsam atmosfär.

GASTRO GASPARI

ÖBERG FOTOGRAFIK

Idrottsgatan 4, 222 29 Lund
www.jolanskeramik.com

Bantorget 1, 222 29 Lund
+46 (0)46-280 61 00
www.grandilund.se

GAMLA FRANSKA

TATIS GALLERI
FÖR KONST OCH VETENSKAP

Gyllebo gårdsbutik och Ateljé Betong & Sånt visar sina egna verk av keramik och betong och
ställer samtidigt ut verk av gästkonstnärer.

Grands Matsal är en unik kombination av klassisk elegans och oslagbara kulinariska upplevelser. Här samsas dukade bord med imponerande kristallkronor och putsade kandelabrar.
Kort och gott: en underbar och klassisk miljö.

Vegagatan 25, 224 57 Lund
www.obergphotographics.biz/index

Välkommen till Gastro Gaspari som är belägen
ett stenkast från Gaspari Lodge, i hjärtat av den
vackra Flyingebygden. I genuin anda har den
anrika smedjan i Flyinge byggts om till en extraordinär restaurangupplevelse.

Östra Mårtensgatan 6, 223 61 Lund
+46 (0)46-4615 83 57
facebook.com/Hjulet-Mat-och-Vin

Flyinge Kungsgård 1775, 247 93 Flyinge
+46 (0)709-61 71 25
countrylivingflyinge.se/restaurang

HÄCKEBERGA SLOTT

Häckeberga Slott ligger underbart vackert på
en av Häckebergasjöns sju holmar utanför
Genarp. Restaurangen jobbar mycket med de
skånska smakerna och råvaror som finns tillgängliga just för dagen. Här är det en självklarhet är att följa säsongerna.

GATTOSTRETTO

Gattostretto är en genuin italiensk restaurang
och café med familjär karaktär. Här lagas äkta
italiensk mat med kärlek och passion - precis
som i Italien men i Lund.

Stora Gråbrödersgatan 13, 22222 Lund
www.jagerjansson.se
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Häckeberga, 247 98 Genarp
+46 (0)40-48 04 40
www.hackebergaslott.se

Kattesund 6A, 222 23 Lund
+46 (0)46-32 07 77
www.gattostretto.se
15
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KULTURKROGEN

Här erbjuds såväl espresso som skånsk husmanskost med internationell touch. Dagens
rätt, affärslunch och kvällsmeny.

©Leif Johansson, Xrayfoto

Tegnérsplatsen 4, 223 50 Lund
+46 (0)46-14 65 10
kulturkrogen.se

LA PARADA

La Parada är en berömd marknadplats i Lima,
Peru, men här i Lund är det en matbar och restaurang, med hjärtat i Peru. Kökschefen skapar
menyer och lagar mat som kan beskrivas som
”Peruvian & Tasty”!

IHSIRI

Ihsiri är en modern thairestaurang i Lund som
serverar mat med inspiration från det asiatiska
köket i anrika skånska lokaler.
Bytaregatan 14, 222 23 Lund
+46 (0)46-30 77 26
ihsiri.com

Östra Mårtensgatan 15, 223 61 Lund
+46 (0)46-12 33 30
www.facebook.com/laparada.se

ITALIA IL RISTORANTE

Italiensk restaurang på en mysig innergård. På
Italia Il Ristorante serverars traditionella italienska rätter som pasta och pizza.

M.E.A.T.

Ett modernt steakhouse, unikt för alla. M.E.A.T.
- Modern, Epic, American, Taste. En skön restaurang med unik miljö och stämmning.

Lilla Fiskaregatan 11, 226 48 Lund
+46 (0)46-14 80 80
www.italia-ilristorante.com

Kattesund 8, 222 23 Lund
+46 (0)46-12 78 65
www.meatgrill.se

KINJO SUSHI

Mitt i Lund på Mårtenstorget ligger Kinjo Sushi.
Här kan du avnjuta äkta traditionell japansk sushi, tillagad med dagsfärska råvaror och japanska varmrätter från kolgrillen. Eller varför inte
bara sitta med några goda vänner på uteserveringen och beställa något från baren?

Mae Yai är en thailändsk restaurang där atmosfären genomsyras av dofterna från det traditionella köket. Mae Yai serverar såväl lunch som a
la carte.
Stora Fiskaregatan 15, 222 24 Lund
+46 (0)46-13 00 93
www.maeyai.com

Malmstens Fisk & Kök ligger som en ljus oas
mitt i Saluhallen. Den vackra matbaren med
det öppna köket och personlig bordsservering
lockar till både lunch och middag.

Schackrutigt stengolv, garconer i kockrockar
och långa förkläden, en ymnig vinlista och en
härlig känsla av parisisk bistro - njut av vällagad
klassisk fransk-svensk bistromat både lunch
och kväll.

Kyrkogatan 17, 222 22 Lund
+46 (0)46-12 80 00
www.matochdestillat.se

RAUHRACKEL

En bit av Grekland - mitt i Lund! Gemytlig restaurang mitt i Lund med typiska grekiska rätter
såsom moussaka, souvlaki, tzatsiki och grekisk
sallad.

Rauhrackel är en institution i Lund. Deras
bratwurst och öl är lika självklara som sången
på universitetshuset trappa eller sprintträning
på Sankt Hans backar. Österrikisk Rauhrackel är
en välbekant sagofigur som man skrämde barn
med när de inte ville äta. Lunds Rauhrackel är
en gemytlig restaurang och bar med allt som behövs för en äkta tyrolisk middag.

Grönegatan 2B, 222 24 Lund
+46 (0)46-15 88 41
www.mediterranean.se

Stora Algatan 5, 223 50 Lund
+46 (0)46-14 37 27
rauhrackel.se

O’LEARYS

RESTAURANG SANDRA

MEDITERRANEAN

Restaurang Sandra har i många år erbjudit fondue och ett stort antal variationer av plankstek
vilket förvaltas vidare med bättre kvalitet. Numer är Sandra även öppen för lunchservering av
orientalisk buffé. Ett av rummen är möblerat i
orientalisk stil för en orientalisk a la carte meny.

Restaurang och sportbar i centrala Lund. Mat
med inspiration från stora delar av världen
med en amerikansk touch.

Stora Södergatan 42, 222 23 Lund
+46 (0)46-15 72 00
sandra.gastrogate.com

PINCHOS

Här hittas en meny med rätter av alla dess slag
från hela världens kök; allt från spanska quesadillas till asiatiska dumplings, ungersk plankstek och fransk crème brûlée. För att öka valmöjligheterna serveras rätterna i tapasformat.

RESTAURANG STÄKET

Klassisk mat i mysig miljö i ett källarvalv som har
anor från 1500-talet. Ett italienskt koncept med
en rustik känsla. Här erbjuds allt från klassiska
kött- och pastarätter till nya ekologiska vinupptäckter.
Stora Södergatan 6, 222 23 Lund
+46 (0)46-211 93 67
www.staketlund.info

PINXTOS

På Pintxos ges det mer av det goda, fast i det
mindre formatet. En variant på den något utslitna sanningen ”less is more”, helt enkelt. En
tapasrestaurang utan att nödvändigtvis vara
på spanska.

Saluhallen, Mårtenstorget, 223 51 Lund
+46 (0)46-12 63 54
www.malmstensfisk.se

Klostergatan 3, 222 22 Lund
+46 (0)46-14 14 83
www.klostergatan.se

Stora Södergatan 59, 222 23 Lund
+46 (0)46-211 54 15
punjabirestaurant.se

Lilla Gråbrödersgatan 2, 224 56 Lund
+46 (0)46-12 12 22
www.pinchos.se/lund

MALMSTENS FISK & KÖK

KLOSTERGATANS VIN & DELIKATESS

Punjabi Restaurant serverar traditionell indisk
och pakistansk mat med stor variation av vegetariska, kött- och fiskrätter.

På Mat & Destillat hyllas och vitaliseras det
klassiska hantverket i matsalen och i baren.
Köket är en experimentverkstad som tillagar
välkända rätter med nyskapande tekniker och
tankar, men utan krusiduller. Allt för att klassikerna ska smaka lika gott som de alltid gjort,
fast ännu bättre.

Klostergatan 14B, 222 22 Lund
+ 46 (0)46-14 10 14
olearys.se/lund

MAE YAI

Mårtenstorget 7A, 223 51 Lund
+46 (0)46-18 44 66
www.kinjo.se

PUNJABI RESTAURANT

MAT & DESTILLAT

Lilla Gråbrödersgatan 2, 222 22 Lund
+46 (0)46-12 12 22
www.pintxos.nu
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RÅ EPOK

©Leif Johansson, Xrayfoto

Sushi på skånska. På Rå Epok finns sushin som
både smakar underbart och kan njutas med
gott samvete. Med ett fokus på närområdet
och genom att vägra servera rödlistad fisk hittar Rå Epok nya vägar att möta era sushi-upplevelser. Med kunnig personal och fräscha råvaror erbjuder Rå Epok sushi utöver det vanliga.
Klostergatan 7, 222 22 Lund
+46 (0)46-211 30 30
lund.raepok.com

RESTAURANG VIVA

Restaurang Viva är en restaurang med både
underhållning och matupplevelse. Menyns bas
är av svensk karaktär med inslag av Italien och
råvaror av högsta kvalitet.

SHIRAZ

Här serveras det bästa från det persiska och
det indiska köket. Lammgryta med saffran och
kikärtor och långkokt lammlägg tillhör klassikerna på Shiraz. Du hittar också rätter som
shish kebab och kockarnas berömda linssoppa

Karhögstorg 10E
+46 (0)707-97 40 03
www.vivalund.se

ROMANA PIZZERIA

SPICE AND CURRY

Restaurang Spice och Curry strävar efter att
servera traditionell indisk mat. De erbjuder
massor av matalternativ för lunch meny och A
la carte meny.

Bangatan 4, 222 21 Lund
+46 (0)46-12 80 60

Vårfrugatan 8A, 223 50 Lund
+46 (0)46-15 91 41
www.spiceandcurry.se

ROMELEKRO

KockoMat driver idag Romele Kro, som är beläget på Romeleåsens Golfklubb. Ät och umgås
med sällskap av traditionell skånsk matlagning
av hög kvalité, eller njut av en fika på terrassen.

Lundarestaurang med anor från 60-talet. God
mat i en anrik och mysig lokal med vackra detaljer. Spisen har behållt delar av den atmosfär
som anlades under 70-talet. Passar för såväl en
romantisk middag som affärsluncher.

ROSEGARDEN NEO-ASIAN

Kiliansgatan 15, 223 50 Lund
+46 (0)46-37 04 02
www.spisenlund.se

Mårtenstorget 5, 223 51 Lund
+46 (0)46-38 98 88
rosegardenneo.se

En plats att mötas på över en lunch mitt på dagen, en kopp kaffe på eftermiddagen, middag
på kvällen eller vid baren när timmen börjar bli
sen. Stortorget byter skepnad många gånger
under en dag.

STORTORGET RESTAURANG & BAR
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Bantorget 2, 222 29 Lund
+46 (0)46-14 09 20
www.johnbull.se

SURF SHACK

THUY VIETNAMESISKA DELIKATESSER

Restaurangen ligger vid entrén mot Botulfstorgetoch erbjuder därför också en härlig uteservering. Här serveras riktiga hamburgare, lagadefrån grunden på lokalproducerade råvaror,
vilket gör det till en av Sveriges mest omtyckta
hamburgerrestaurang

Vietnamesisk mat för alla smaker! Få en unik
smakupplevelse i Lund. Högklassig vietnamesisk mat i Lunds stadskärna.
Klostergatan 12, 222 22 Lund
+46 (0)46-948 88
www.facebook.com/Thuy-Vietnamesiskadelikatesser

Saluhallen, Mårtenstorget, 223 51 Lund
+46 (0)46-761 76 40 18
lund.surfshacksmashburgers.com

TUGG BURGERS

Tugg Burgers serverar burgare på högrev från
utvalda gårdar, samt vegetariska och veganska
alternativ. Hemmalet kött och dagsfärskt bröd
gör att de kan erbjuda burgare av bästa kvalité.

Café, bar, lunch, á la carte. På Inferno serveras
enkla internationella maträtter. Kökets inriktning är kryddig och smakrik mat med influenser från Mexiko, Asien och Sydeuropa. Taverno
Inferno satsar också på många och kraftfulla
ölsorter liksom lokala och internationella hantverksöl.

Klostergatan 9, 222 22 Lund
+46 (0)46-12 22 55
lund.tuggburgers.se

Paradisgatan 1, 22350 Lund
+46 (0)46-285 02 80
www.infernobar.se

V.E.S.P.A

Restaurang V.E.S.P.A är en italiensk restaurang
med kvarterskrogskänsla. Tyngdpunkten har
lagts på att föra tillbaka pizzan till originalet.
V.E.S.P.A erbjuder även spännande och
klassiska pastarätter.

Avnjut god mat och dryck med familj, vänner
eller kollegor i en avslappnad brittisk pubmiljö.

Karl XI gata 1, 222 20 Lund
+46 (0)46-12 71 27
www.vespa.nu

S:t Petri Kyrkogata 7, 222 21 Lund
+46 (0)46-14 90 80
www.bishopsarms.com/Lund

THE LODGE, RESTAURANG

Rosegarden Neo-Asians restaurang har omvandlat både traditionella asiatiska rätter och
dess atmosfär till modern konst utan att offra
smak eller äkthet.

					forts >>>>

Stortorget 1, 222 23 Lund
+46 (0)46-139290
www.stortorget.net

THE BISHOPS ARMS

SPISEN BAR & RESTAURANG

Kvarnbrodda 1191, 247 96 Veberöd
+46 (0)46-821 11
www.kockomat.se

Varva ner med en öl eller två tillsammans med
vänner på den brittiska puben John Bull. Erbjuder även pubmeny.

TAVERNO INFERNO

Saluhallen, Mårtenstorget, 223 51 Lund
+46 (0)46-32 02 30
restaurangshiraz.se

Romana är en välkänd pizzeria i Lund och var
en av stadens första på 1970-talet. Trevlig lokal
i två våningar och med en liten uteservering på
framsidan. Under sommarhalvåret även uteservering på innergården.

JOHN BULL

Köket bjuder på en korsning av matlagning
från medelhavsregionen och lokalt producerade råvaror som tillagas i en ”Josper” - en unik
träkolsugn från Spanien.

UPP

Mat av högsta klass med spännande smaker
och textur inspirerad av den svenska floran och
faunan, raffinerade med moderna metoder.
The Lodge har som ambition att i största möjliga mån använda lokalproducerade produkter
och själva tillaga allt, från olika marmelader till
tryfflar.
Södra Ugglarp 621, 24798 Genarp
+46 (0)46-24 89 05
www.thelodge.se/restaurangen
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VIGGO’S RESTAURANG OCH BAR

Viggo’s har gjort sig populärt i Lund med sin
mycket omfattande hamburgarmeny. På sin
hamburgare kan man få alltifrån avocado och
bacon till banan och jordnötsmör.

©Leif Johansson, Xrayfoto

ÄTA

CAFÉ & LE

På Café & Le serveras god och nyttig mat i en
mysig miljö, oftast ekologisk och närodlad.
Smakfulla viner och kaffe som är rättvismärkt.

CAFÉER

Västra Mårtensgatan 10, 223 51 Lund
+46 (0)46-13 01 50
www.cafeochle.se

Bangatan 1, 222 21 Lund
+46 (0)46-15 91 49
viggoshamburgare.se

CAFÉ ARIMAN

VIGGOS THE BAR

WASABI

En restaurang med modern touch och en stor
uteservering mitt på Mårtenstorget.

Wasabi serverar god sushi på både Gråbrödersgatan 2 och i Saluhallen i Lund.

Mårtenstorget 9, 221 51 Lund
+46 (0)46-12 57 88
viggoshamburgare.se

Gråbrödersgatan 2, 222 22 Lund
+46 (0)46-39 63 96
www.wasabisushi.se

©Leif Johansson, Xrayfoto

ANNAS KÖK

VINERIA ITALIANA

VALVET

På menyn hittar man klassisk italiensk husmanskost, ofta flera små rätter tillagade enligt
recept från generationer av italiensk mattradition. Vinet kommer från små lokala vingårdar
där man tillverkar sitt vin med hantverksmässiga metoder och utpräglad fingertoppskänsla.

Ett internationellt steakhouse med avslappnad
atmosfär. Pizza, burgare, husmanskost och
mer!
Allhelgona kyrkogata 7, 223 62 Lund
+46 (0)46-211 17 01
valvetsteakhouse.se

Från köket på VED serveras en modern rustik meny i form av mellanrätter. Menyn är säsongsbetonad och i största möjliga mån närproducerad.

På Zen Sushi & Tea erbjuds alla kunder en måltid som kretsar kring traditionell sushi med en
”fusion” i modern kulinarisk teknik för att ge dig
en sushiupplevelse utöver det vanliga.
Östra Mårtensgatan 4, 223 61 Lund
+46 (0)46-14 20 50
www.zen-sushi.se

VENDELS MATRUM

Välkommen till Vendels Matrum som är belägen på The More Hotel i Lund. På kvällarna erbjuder Vendels Matrum en femrätters avsmakningsmeny och på vardagarna serveras även
dagens lunch.

CAFÉ ATHÉN

Athen är studenternas vardagsrum! Lokalen
finns på entréplan i AF-borgen och är Nordens
största café och därtill en läsplats och kulturscen. För den som blir stressad av en knäpptyst
studiemiljö är Athen är en utmärkt plats, för exempelvis grupparbeten.

BARISTA FAIR TRADE COFFEE

ZEN SUSHI & TEA

Mårtenstorget 3, 223 51 Lund
+46 (0)46-15 76 46
www.restaurangved.se

Kungsgatan 2 , 223 50 Lund
+46 (0)46-13 12 63
www.ariman.se

Avtalsvägen 2, 227 61 Lund
+46 (0)46-211 91 00
www.annaskok.se

Clemenstorget 2, 222 21 Lund
+46 (0)46-211 11 16
www.restaurangvineria.se

VED

Annas Kök satsar på bönor av hög kvalitet från
Johan & Nyström. Till kaffet är det svårt att
motstå de hemgjorda bakverken som biscottis,
chokladskorpor, kolakakor, brownies, moussetårtor, desserter, tryfflar och glass. Måndag till
fredag har Annas Kök även en lunchmeny, soppor och sallader.

Barista Fair Trade Coffee sätter kvaliteten och
etiken i fokus. Caféet serverar Fairtrade-märkt
och ekologisk mat och dryck med allt från färsk
lasagne till varma mackor, fräscha sallader,
100% ekologiska smoothies och bakverk.

Sandgatan 2, 223 50 Lund
+46 (0)46-13 99 80
facebook.com/cafeathen

CAFÉ LANDGREN

Caféet erbjuder Raw food, kvalitativa bakverk,
lättare mat och en buffé på Fairtradekaffe. De
har en kaffebuffé på Fairtradebönor från olika
delar av världen, som mals av Landgren själva.
De är även EU ekologiska och KRAV-märkta,
precis som tesorterna.

Scheelev. 15 / Bang. 7
+46 (0)46-12 22 44
barista.se

BRODER JAKOBS

Broder Jakobs är beläget i centrala Lund och
erbjuder bröd i alla tänkbara och otänkbara
konstfulla former, beklädda med olika typer av
dekorativa fröer.

Kastanjegatan 18, 224 56 Lund
+46 (0)46-271 64 64
www.vendelsmatrum.se

Café Ariman är och har ända sedan starten
1983 varit ett av Lunds mest välbesökta caféer – en mötesplats för Lunds studenter och för
det alternativa Lund. På menyn finns givetvis
kakor, muffins, pajer och massor av olika typer
av varma baguetter. Kvällstid blir Café Ariman
en skön och avslappnad bar med fullständiga
rättigheter.

Kyrkogatan 17, 222 22 Lund
+46 (0)46-757 71 03
facebook.com/cafelandgren

Klostergatan 9, 222 22 Lund
+46 (0)46-13 70 60
https://www.facebook.com/broderjakobs/

20

UPP

21

UPP

ESPRESSO HOUSE

Det började 1996 med ett kafé i Lund. Idag
är Espresso House en stor coffee shop-kedja.
Förutom kaffe serverar Espresso House också
bakverk från eget bageri, grillade mackor och
sallader.

©Leif Johansson, Xrayfoto

COFFEE BREAK

Coffee Break är stället för kaffeälskaren. Där
serveras espresso, caffè latte, cappuccino eller
någon annan god kaffeblandning av utbildade
baristor som vet hur kaffe ska smaka och kaffedrinkar blandas.

Skomakareg. 1 / Stortorget 5
/Knut den Stores Torg 1 Bang. 1 / Nova Lund
+46 (0)10-510 1102
espressohouse.com

Graffiti Café erbjuder många olika alternativ
i form av bakad potatis, sallader, baguetter
m.m. Eller stanna till för en kopp kaffe och en
god kaka.
St. Gråbrödersgatan 4 / Nova Lund
+46 (0)46-32 82 70
graffiticafe.se

COFFEE POINT

IL CAFÉ D’ITALIA

Nyttiga sallader, mackor, mättande bakade
potatisar med sallad och mumsiga bakverk är
några exempel på vad Coffee Point erbjuder till
de hungriga sällskapen. Kaffet är ett måste för
alla kaffeälskare.

På detta café blandas trendig inredning och ett
modernt utbud tillsammans med en hemtrevlig
atmosfär. Il Café d’Italia arbetar endast med specialkaffe. På Il Café d’Italia finns även ett brett utbud av sallader, pastasallader, italienska smörgåsar samt hembakade bakelser och bakverk.

Skomakargatan 5A, 223 50 Lund
+46 (0)46-13 68 54
coffeepoint.se

Kyrkogatan 21, 222 22 Lund
+46 (0)46-15 78 20
facebook.com/cafeditalialund

CRÊPERIET

På Lunds mat-gata Klostergatan hittar man
Crêperiet. På morgonen serveras en härlig frukostbuffé. För den tidspressade finns t.ex. grillmacka, nygjord smoothie och kaffe att ta med.
Efter frukost värms stekhällarna på där det
gräddas läckra galetter och crêpes.

White Guide-listat bistrocafé där det serveras
vällagade klassiska rätter samt hembakade fantastiska cheesecakes, bakverk och grillmackor
med goda fyllningar och mycket mer.

Klostergatan 14C, 222 22 Lund
+46 (0)72-329 08 00
www.creperiet.nu

Lilla Fiskaregatan 23, 222 22 Lund
+46 (0)708-35 74 84
facebook.com/InkognitoLund

EBBAS SKAFFERI

Kahls The & Kaffehandel finns på köpcentrat
Nova Lund. Här hittar man ett brett sortiment
av te- och kaffesorter, att avnjuta på plats eller
för att ta med sig hem.

INKOGNITO BISTROCAFÉ

KAHLS THE & KAFFEHANDEL

Ebbas skafferi ligger i ett gammalt K-märkt hus
i centrala Lund. En mysig och hemtrevlig miljö
med uteservering på innegården under sommaren och öppen spis inne i caféet på vintern.

PATISSERIET

Le Croissant är ett franskt café som bjuder på
presskaffe, stort utbud av espresso, god mat
och romantik. I en avslappnad, fransk miljö erbjuds gästen att både uppleva och smaka på
Frankrike. Här kan man avnjuta sitt kaffe tillsammans med croissanter och vällagad mat à
la minute.

Konditori & stenugnsbageri i centrala Lund! De
erbjuder ett modernt sortiment av egentillverkade bakelser, surdegsbröd, smörgåsar, croissanter, macarons, tårtor m.m.
Klostergatan 3, 222 22 Lund
+46 (0)46-14 14 73
www.patisseriet.com

Västra mårtensgatan 2, 223 51 Lund
+46 (0)46-123456
www.lecroissant.se/cafe/Le-Croissant-Lund

GRAFITTI CAFÉ

S:t Petri Kyrkogatan 3, 222 21 Lund
+46 (0)46-211 21 00
www.coffeebreak.nu

LE CROISSANT

RAMKLINTS CAFÉ & CONDITORI

Ramklints Café & Conditori finns på Mårtenstorget i hjärtat av Lund. Passa på att bläddra
i en tidning, läsa en bok eller samtala över en
kopp nymalt kaffe med tillhörande kaka eller
bakelse i den mysiga serveringen med utsikt
över Mårtenstorget.

LOVE COFFEE ROASTERS

Love Coffee Roasters kaffebar & butik är en
självklar plats för kaffeälskare. På butikshyllan
finns alltid nyrostat kaffe från flera olika ursprung samt blandningar för både espressooch filterbryggning. Här finns också bra utrustning som tillsammans med deras kunskap ger
alla förutsättningar för att höja kaffeupplevelsen hemma i köket.

Mårtenstorget 10, 223 51 Lund
+46 (0)46-211 06 64
www.ramklints.se

RESTAURANG STADSPARKEN

I Lunds stadspark ligger Restaurang Stadspaken där man erbjuder fika, lunch-, a la carteoch brunchmeny. Under sommartid dukas det
även upp på restaurangens uteservering och
man kan avnjuta kvällar med livemusik.

Klostergatan 1 L, 222 22 Lund
+46 (0)736-77 65 60
lovecoffee.se

MORMORS BAGERI

Duktiga bagare, konditorer och kallskänkor förser Mormors bageri med nybakat bröd och andra läckerheter.

Stadsparken, 222 22 Lund
+46 (0)46-211 44 47
www.stadsparkscafeet.se

Knut den Store Torg 1 / Vårfrugatan 8
+46 (0)46-32 87 87
www.mormors.se

SYSTRARNA NYMANS KAFFE & DELI

Mysigt café mitt i Dalby med fika och lättare
matservering. Under sommartid serveras det
italiensk glass och de har även en trädgårdsservering med utsikt mot Dalby kyrka.

		
NIROMA’S CAFÉ

Niroma’s Café finns i Veberöd med ett brett
sortiment av kaffe, choklad, ost med mera. För
kaffeälskare finns en lång meny av olika kaffesorter och vill man ha något till kaffet så serveras sallader, mackor och allehanda sötsaker.

Lundavägen 1, 247 50 Dalby
+46 (0)46-20 91 00
www.systrarnanyman.se

Dalbyvägen 4, 247 62 Veberöd, Lund
+46 (0)768-00 08 03
facebook.com/Niromas-Cafe

Företagsvägen 10, 227 61 Lund
+46 (0)46-12 08 10
www.kahlstkh.se

Bytaregatan 5, 222 21 Lund
+46 (0)46-15 91 56
facebook.com/ebbasskafferi
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HOTELL

FORENOM APARTHOTEL LUND

SYSTRARNA PÅ SOLHJULET

På sommarcaféet Systrarna på solhjulet erbjuds nybryggt kaffe, gott te och svalkande saft gjord på
egna bär eller hylleblomster. Bakverken är bakade på
ägg från gårdens höns och de serverar även nylagade smörgåsar, pajer och andra smårätter. Ekologiskt
och FairTrade i stor utsträckning.

©Magnus Neale

CLARION COLLECTION
HOTEL PLANETSTADEN

Ett modernt designhotell i Lund som med det
lilla extra av omtanke och upplevelser.

Skälbäck 171 , 247 96 Veberöd
+46 (0)46-550 65
www.solhjulet.nu

Dalbyvägen 38, 224 60, Lund
+46 (0)46-280 01 00
cc.planetstaden@choice.se
www.planetstaden.se

TEKULTUREN

TeKulturen är Lunds enda tehus där det serveras afternoon tea med hembakat. Välj mellan
över 130 olika te sorter. Man kan även köpa
med sig sitt favoritte från den lilla butiken. Föreläsningar och teprovning erbjuds också!

Direkt i centrum av den gamla universitetsstaden Lund ligger Forenom Aparthotel, med
rymliga lägenheter fullt utrustade med kök och
stora ytor - perfekt för barnfamiljen. Frukost ingår och serveras i den mysiga loungen på bottenplan.
Laboratoriegatan 10, 223 51 Lund
+46 (0)46-423 60 00
info@forenom.se
https://www.forenom.com/sv/lagenhetshotell/
lund/forenom-aparthotel-lund

Slöjdgatan 13, 227 36 Lund
+46 (0)73-364 77 55
facebook.com/TeKulturen
©Ibis Lund

TINY LUMBERJACK FILM OCH CAFÉ

©Elite Hotel Ideon

Vi serverar ekologiskt kaffe och te samt kakor
och mackor. Dessutom kan man här även köpa
våra filmer, t-shirts, art-prints och annat som
hör till vår filmverksamhet.

ELITE HOTEL IDEON

Fredsgatan 2A, 222 20 Lund
+46 (0)46-12 17 21
www.tinylumberjack.se

YOGA BAR

En färgstark matupplevelse utöver det vanliga.
Maträtter fullspäckade med superfoods. Veganskt,
vegetariskt och Rawfood.

GOOD MORNING LUND

I januari 2013 öppnades Elite Hotel Ideon i
Lunds högsta byggnad. Hotellet är utrustat
med toppmoderna rum, gym, bastu, stor restaurang samt café- och restaurangkonceptet
Paolo’s.

Nyrenoverat och prisvärt hotell med lugnt läge
och gratis parkering 3 km väster om centrala
Lund. Bekväma sängar, parkettgolv, TV och Internet. Receptionen är bemannad dygnet runt.
Good Morning Lund har även restaurang och
bar.

Scheelevägen 27, 22363 Lund
+46 (0)46-287 11 00
info.ideon@elite.se
www.elite.se/lund

Förhandlingsvägen 4, 227 61, Lund
+46 (0)46-31 36 30
lund@gmorninghotels.se
gmorninghotels.se/lund

Paradisgatan 1, 223 50 Lund
+46 (0)762 876970
www.yogabar.se
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©Hotel
©Grand
Bishops
Hotel
Arms

©Hotel Finn

©Hotel Concordia

HOTEL CONCORDIA

GRAND HOTEL

Fyrstjärniga Hotel Concordia erbjuder bekvämt, modernt och centralt boende i ett totalrenoverat 125-årigt kulturhus uppfört i Lunds
gamla stadskärna. Här finns 62 gästrum med
en stor mängd bekvämligheter som t.ex. moderna konferenslokaler, businesscenter, gym,
relax med bastu och frukostmatsal.

Anrikt hotell beläget vid Bantorget i Lund. Hotellet har 83 rum totalt, varav 31 enkelrum och
20 grandlitrum. Resterande är dubbelrum, de
luxe rum eller tornrum, alla med dubbelsäng.
Rummen är i gammaldags charm i kombination med modern bekvämlighet. Alla rum är
olika i form, dekoration och läge.

Stålbrogatan 1, 222 24, Lund
+46 (0)46-13 50 50
info@concordia.se
www.concordia.se

Bantorget 1, 221 04, Lund
+46 (0)46-280 61 00
hotel@grandilund.se
www.grandilund.se

HOTELL NORDIC LUND

HOTEL FINN

Ett hotell mitt i det historiska Lund. På Hotel
Nordic Lund möts du av tidstypiska detaljer såsom snedtak med synliga bjälkar och spännande vinklar som skvallrar om husens historia.
Alla rum har luftkonditionering, WiFi och fullt
utrustade pentryn.

Välkommen till Lund och Hotel Finn! Ett innovativt hotellkoncept som erbjuder allt från
mindre enkelrum till rymliga studios med fullt
utrustade kök. På Hotel Finn kan gästen själv
styra och ställa som den vill och väljer hur studion skall möbleras, var frukosten äts. För den
som vill finns det möjlighet att umgås med de
andra gästerna.

Östra Mårtensgatan 5
+46 (0)46-378 00 70
info@nordiclund.se
www.nordiclund.se

Dalbyvägen 20, 224 60, Lund
+46 (0)46-280 62 00
info@hotelfinn.se
www.hotelfinn.se

©Hotell Oskar
©Hotel Djingis Khan

©Hotel Lundia

HOTEL DJINGIS KAHN

HOTEL BISHOPS ARMS

Hotellets 39 rum har en ombonad, klassisk modern stil. Här kan man sova ut i de sköna sängarna och äta gott i gastropuben The Bishops
Arms som ligger vägg i vägg med hotellet.
S:t Petri kyrkogata 7, 222 21 Lund
+46 (0)46-287 11 05
reservations.lund@bishopsarms.com
www.bishopsarms.com/Lund
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Här erbjuds fyrstjärnigt hotellboende i lugnt
läge i norra Lund. Gångavstånd till Universitetssjukhuset och centrum. Hotel Djingis Kahn
erbjuder gratis trådlöst Internet på alla rum
och gratis parkering.

HOTEL LUNDIA

Margaretavägen 7, 222 40, Lund
+46 (0)46-33 36 00
info@djingiskhan.se
www.djingiskhan.se

Knut den Stores Torg 2, 221 04 Lund
+46 (0)46-280 65 00
info@lundia.se
www.lundia.se

UPP

HOTELL OSKAR

På en gågata mitt i Lunds mysiga stadskärna
ligger Hotell Oskar som erbjuder exklusivt boende till rimliga priser. Det gamla gatuhuset på
Bytaregatan byggdes 1866 och är ett vackert
exempel på hur moderna krav på komfort och
högklassig design kombineras med renovering
där historiska värden bevaras. Hotell Oskars
gäster äter sin frukost på Crêperiet, precis runt
hörnet från hotellet.

Modernt fyrstjärningt hotell vid Centralstationen i Lund. Hotellet har en bistro med enklare
rätter och 24-timmars bemanning i receptionen.

Bytaregatan 3, 222 21 Lund
+46 (0)46-18 80 85
stay@hotelloskar.se
www.hotelloskar.se/se
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BED & BREAKFAST
©Häckeberga Slott

©The Lodge

©Park Inn by Radisson

HÄCKEBERGA SLOTT

PARK INN BY RADISSON LUND

Häckeberga Slott ligger underbart vackert på
en av Häckebergasjöns sju holmar och utanför
Genarp. Mitt i ett av Skånes vackraste naturreservat har du möjlighet att njuta av vacker
natur och ett rikt djurliv. De olika rummen varierar i stil men harmoniserar med slottet och
slottskänslan i övrigt.

Park Inn by Radisson Lund ligger vid södra infarten till Lund och erbjuder närhet till stadens
utbud av shopping och Malmö Airport. Hotellet
har en varm och välkomnande restaurang och
lobbybar samt en relaxavdelning med gym och
bastu. Den ljusa och öppna konferensvåningen
med de 7 mötesrummen gör hotellet till den
perfekta platsen för alla typer av konferenser och event. Goda parkeringsmöjligheter på
plats.

247 98 Genarp
+46 (0)40-48 04 40
info@hackebergaslott.se
www.hackebergaslott.se/sv

Hedvig Möllers gata 2, 223 55 Lund
+46 (0)46-270 37 00
reservations.lund@rezidorparkinn.com
www.parkinn.se/hotel-lund

THE LODGE

På en av Skånes högsta punkter reser sig The
Lodge. Läget är unikt med en fantastisk utsikt
över det böljande landskapet i väster och den
naturupplevelse som skogen ger i öster. Hela
The Lodge är byggd i New England-stil och strävar efter att vara annorlunda och unika i både
stort och smått.

©Eva Blomgren, Ateljé Råbygård

ATELJÉ RÅBYGÅRD

Ateljé Råbygård ligger i den pittoreska byn Stora Råby, strax söder om Lund. Det finns finns
massor av kreativitet på denna hantverksgård,
men är också en härlig miljö för lantliga promenader. I en varsamt renoverad gammal
fyrlängad skånegård finns fyra nyrenoverade
rum med gemensamt kök och badrum.

Södra Ugglarp 621, 247 98 Genarp
+46 (0)46-24 89 05
info@thelodge.se
thelodge.se

Adress: Stora Råby Byaväg 28, 224 78 Lund
Telefon: +46 (0)708-16 20 62
E-post: info@ateljerabygard.se
Internet: www.ateljerabygard.se

©The More Hotel

©Lilla Hotellet

THE MORE HOTEL

LILLA HOTELLET

Familjeägt, charmigt, hotell mitt i centrala
Lund. Individuellt inredda rum med influenser
från England. Hotellet består av fem varsamt
renoverade gathus och gårdshus från mitten
av 1800-talet. Rummen är individuellt inredda
och av hög standard. Toalett, dusch, hårtork,
TV samt gratis trådlöst internet finns på varje
rum. Parkering på innergården mot betalning.

©Scandic Star

SCANDIC STAR LUND

Håll nästa möte eller event i en historisk miljö, bara 15 minuter från Malmö flygplats med
gratis parkering. Träna i gymmet, slappna av i
bastun och ta ett dopp i poolen. Njut av mat
och dryck i restaurangen. Vill du utforska cykelstaden Lund finns det cyklar att låna för hotellgäster.

Bankgatan 7, 223 52 Lund
+46 (0)46-32 88 88
info@lillahotellet.com
lillahotellet.com

Glimmervägen 5, 220 11 Lund
+46 (0)46-285 25 00
starlund@scandichotels.com
w w w.scandichotels.se/hotell/sver ige/lund/
scandic-star-lund
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The More Hotel öppnade i augusti 2012 och
fastigheten rymde tidigare gamla lokstallar.
Hotellet ligger cirka 10 minuter från Mårtenstorget. Alla rummen på The More Hotel har en
sitthörna och fullt utrustat kök. Njut av en avkopplande bastu i relaxen. Varje morgon serveras en frukostbuffé i restaurangen.

©Björkelunds

BJÖRKELUNDS LOGI & TRÄDGÅRD

Hållbart boende i lantlig miljö. Med varsam
hand har Björkelunds gett nytt liv åt den hundraåriga gården Björkelund. Här har ett hållbart
boende fått växa fram och skapat en plats för
möten och eftertanke.

Kastanjegatan 18, 224 56 Lund
+46 (0)46-271 64 00
lund@themorehotel.com
themorehotel.se/lund

Adress: Flyinge 1562, 247 92 Södra Sandby
Telefon: +46 (0)706-97 69 47 / +46 (0)703-35
56 97
E-post: info@bjorkelunds.se
Internet: www.bjorkelunds.se
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©Körsbärsdalens B&B

©Gaspari Lodge

©Brunius B&B

BRUNIUS BED & BREAKFAST

Välkommen till Brunius Bed and Breakfast i centrala
Lund! Här finns närhet till kulturupplevelser, teatrar,
Botaniska trädgården, konsthallen och inte minst
stadens alla butiker på bekvämt gångavstånd. I priset inkluderas frukost, lakan och handduk.

GASPARI LODGE

KÖRSBÄRSDALENS BED & BREAKFAST

Flyinge Kungsgård 1775, 247 93 Flyinge
+46 (0)709-61 71 25
info@gasparilodge.se
gasparilodge.se

Enelyckan 712, 247 96 Veberöd
+46 (0)706-22 20 77
kontakt@korsbarsdalen.se
www.korsbarsdalen.se

I levande historisk omgivning erbjuder Gaspari
Lodge ett unikt förstklassigt boende ett stenkast
från det välkända Flyinge Kungsgård, ett hästcenter
daterat från 1100-talet. Välkommen att hyra hela
Lodgen en vecka, under en weekend, eller för ett
besök över dagen.

Magle lilla kyrkogata 2B, 223 51 Lund
+46 (0)763-37 00 32
Brunius@Bruniusbedandbreakfast.se
www.bruniusbedandbreakfast.se

©Millas Villa

©Hobykrok

CHECK INN B&B / MILLAS VILLA

Check Inn är ett mysigt Bed & Breakfast där det
kombineras småskalighet med hotellstandard ”Business Class Bed & Breakfast”. Till hösten 2018
har hela huset gjorts om till ett litet fint hotell med
totalt 14 rum och ändrar då namn till MillasVilla.

HOBYKROK BED AND BREAKFAST

Lantligt beläget Bed and Breakfast strax utanför
Lund. Bekvämt boende i rymliga rum av hög kvalité
och med en storslagen utsikt över Lundaslätten.
Naturnära och avkopplande. Rummen har helkaklade badrum med dusch och toalett, parkettgolv med
golvvärme, TV, trådlös internetanslutning, garderob
och skrivbord. Finns även tillgång till kök.

Hantverksgatan 6, 227 36 Lund
+46 (0)723-290 800
stay@checkinn.se
http://www.millasvilla.se/se

Kärrpängavägen 6, 225 92 Lund
+46 (0) 70-761 60 00
room@hobykrok.se
www.hobykrok.se
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©No1 Guest House

NO1 GUEST HOUSE

No 1 Guest House hittar du på en tyst gata i området Professorstaden med närhet till universitetet
och bara några minuters promenad från centrum.
Varje rum har eget badrum med dusch och bad.
Pensionatet har renoverats med noggrann uppmärksamhet på detaljer och är möblerat med exempel på klassisk skandinavisk design.

Välkommen till den vackra Körsbärsdalen på Romeleåsens östra sida! Här prunkar hela dalen i vitt när
körsbärsträden blommar. Här finns vilsam tystnad
ett stenkast från storstaden och härliga skogar för
promenader eller fika i grönskan. Passa på att hyra
en av cyklarna för en härlig cykeltur i lugn och ro.

Studentgatan 1, 223 62 Lund
+46 (0)46-13 11 12
info@guesthouse.se
www.guesthouse.se

©Magles Smiley Inn

©Trollskogens Vandrarhem

MAGLES SMILEY INN

STF TROLLSKOGENS VANDRARHEM

Annorlunda B&B ett stenkast från Lunds härliga
kulturkvarter och Mårtenstorget som är mitt i Lunds
centrala shoppingkvarter.

Trollskogens Vandrarhem ligger i utkanten av den
skånska byn Torna Hällestad (cirka 15 km från Lund
och 20 km från Malmö), precis där Trollskogen börjar. Här finns boende i Trollskogens skånska gästhus
eller mongoliska jurtor. Gästhuset tillhör en skånegård med vasstak och kullerstensinnergård. Jurtorna är importerade från Mongoliet och ger en äkta
nomadupplevelse i ett riktigt naturnära boende.

Magle Stora Kyrkogata 8, 223 50 Lund
+46 (0)70-576 11 33
maglessmileyinn@gmail.com
www.smileyinn.se

247 95 Torna Hällestad
+46 (0)46-532 43
info@trollskogensvandrarhem.se
www.trollskogensvandrarhem.se
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CAMPING
©Trolleberg B&B

TROLLEBERG BED & BREAKFAST

Detta familjedrivna B&B har ett fridfullt läge 7 km
från Veberöd och ligger omgivet av skogarna i Romeleåsens naturreservat. Här finns en säsongsöppen
utomhuspool, solterrass och trädgård med uteplats.
Trolleberg Bed & Breakfast erbjuder individuellt
inredda rum med delade badrum. Det finns även en
stuga med bastu, pentry och eget badrum.

©Alexandra Cederström

KÄLLBY CAMPING

Källby Camping ligger bredvid Källbybadet vid
Klostergården, på gångavstånd från Lunds centrum. Med sin placering nära Källbybadet, liksom till
natursköna promenadstråk och motionsslingor är
platsen attraktiv och härlig under sommartid.

1101 Dörröd, 24796 Veberöd
+46 (0)46-820 35
stay@trolleberg.se
www.trolleberg.se/Trolleberg.html

Badarevägen, 221 00 Lund
+46 (0)46-35 51 88
hogevall@lund.se
www.lund.se/kallbycamping
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VANDRARHEM
WINSTRUP
HOSTEL

Välkommen till
vandrarhemmet
Winstrup hostel i
centrala Lund. Winstrup erbjuder boende
i sovsalar. För att se
till att sängarna hål©Winstrup Hostel ler sig fräscha tillåts
inte sovsäckar eller egna lakan - fräscha och
sköna lakan ingår i priset.
Winstrupsgatan 3, 222 22 Lund
stay@winstruphostel.se
www.winstruphostel.se
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