Boka en egen guide
Är ni en grupp som önskar en guidad tur utanför ordinarie program är det bästa altenativet att boka en egen guide. Kontakta någon av
guiderna nedan direkt så hjälper de till att skräddarsy en tur som passar just ert sällskap. Flera av Lunds museer och sevärdheter erbjuder även
guidade visningar, både enligt program och de som är bokningsbara.

Agnes i Lund
Agnes i Lund anordnar stadsvandringar i centrala Lund på svenska, engelska och tyska. Innehållet anpassas efter gruppens önskemål.
www.agnesilund.se
+46 (0)46-13 31 83 / +46 (0)72-007 13 12
agneta.eriksson@otorn.org

Khrystsina Bakinouskaya
Auktoriserad Skåneguide som guidar på ryska, vitryska och engelska på cykel, till fots och i buss.
+46 (0)73-631 89 10
bakinovskaya@yahoo.com

Michael Economou
Michael Economou är auktoriserad Skåneguide som har specialiserat sig på historia, kulturhistoria, nutid och framtid. Han erbjuder
stadsvandringar och bussturer och skräddarsyr även guidningar utifrån särskilda önskemål.
+46 (0)73-422 48 31
michaeleconomou@hotmail.com

Maria Herneke Walter
Naturguide som guidar i Lunds närnatur på svenska och danska.
www.utinatur.se,
+46 (0)40-44 13 38 / +46 (0)73-344 65 27
maria@utinatur.se

Eva-Helena Johansson
Auktoriserad Skåneguide sedan många år och guidar på svenska, engelska och tyska i hela Öresundsregionen.
+46 (0)46-18 84 58 / +46 (0)70-517 62 55
ehtouring@hotmail.com

Annette Larsson
Auktoriserad Skåneguide och guidar på svenska, engelska och franska. Turer som rör trädgård, stadsbyggnad, historiska centrala Lund,
omlandet från Bjärred till Dalby till Eslöv till Malmö.
+46 703 453507
annette.j.larsson@hotmail.com

Monika Lennartsson
Monika Lennartsson är auktoriserad Skåneguide som guidar på tyska och svenska. Hon skräddarsyr även stadsvandringar och bussturer enligt
kundens önskemål.
www.sued-m-nord.se
+46 (0)73-985 89 20
info@sued-m-nord.se

Eva Lindström
Auktoriserad Skåneguide sedan många år och guidar på svenska och engelska. Kan erbjuda stadsvandringar av olika slag, guidning av
Domkyrkan och Lundagård. Tar uppdrag i hela Skåne och även i Danmark.
+46(0)70-518 45 44
eva_sydguide@hotmail.com

Johanna Rosén Malmback
Auktoriserad guide Skåneguide sedan många år. Guidar i Lund, erbjuder bland annat traditionella stadsvandringar, turer i Lundagård mm.
Guidar på svenska, engelska och tyska och har F-skattesedel.
+46 (0)7 6-902 22 64
konsult2017@gmail.com

Spökguiden / Jacques Schultze
Spökguiden tar med dig och ditt sällskap på historiska rundvandringar med annorlunda teman i Lund på svenska och engelska.
www.spokguiden.com
+46 (0)70-812 36 72
info@spokguiden.com
Facebook

Helena Tomasson
Auktoriserad SkåneGuide och lokal guide i Öresundsregionen som specialiserat sig på svensk, nordisk och internationell historia, kultur,
konst samt Lunds nya forskningsanläggningar MAX IV och ESS. Hon har MA från LU och kan genomföra stadsvandringar, bil-, bus- och
cykelturer på engelska, ryska, ukrainska och svenska. Guidar på engelska, svenska, ukrainska och ryska i Lund och Skåne, och arbetar även som
reseledare i Danmark och Norge.
https://helena23.tourister.ru/ , https://www.tourhq.com/guide/se93612/helena-tomasson
+46 (0)762308400
skaneguide@gmail.com

