LUND på 48 timmar
En dag räcker inte, stanna längre och upptäck mer.
Här har vi gjort en sammanfattning och förslag på
2 dagar i Lund. Upplev Lunds charm och fascinerande
historia - här finns en dragningskraft som gör att du vill
komma tillbaka, flera gånger om!

DAG 1
Morgon:

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

Förmiddag:

Fortsätt förmiddagen med att uppleva stan till fots. Bland
charmiga kullerstensgator, gatuhus i glada färger och 1000-årig
historia, är Lund den perfekt staden att flanera i. Glöm inte
kameran! Universitetet med sina 40 000 studenter sätter också
en tydlig prägel på stan med allt från innovation och vetenskap
till humor och lustiga påhitt. Fråga dig till exempel runt efter
”Lagom-måttet”. Mitt i den ganska småskalig stadskärnan tornar
Domkyrkan upp sig. Gå in och se det astronomiska uret spela
och ta trappan ner till kryptan och säg hej till Jätten Finn.

Lunch:

Gå vidare till Saluhallen och njut av en myllrande 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. Fick du mersmak? Mitt emot konsthallen gömmer sig
ytterligare 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 utställningar – från folkkonst till modern design, från
medeltidens historia till samtiden.

TIPS!

Vattenhallen Science Center
och Högevall är perfekta
aktiviteter för hela familjen.
Läs vidare i vår guide
”Barnens Lund”

Avstånden är korta i Lund! Ta dig vidare till stans gröna rum Botaniska trädgården eller Stadsparken. Hit går lundaborna för att
hitta en stunds avkoppling, spela boule eller njuta av en picknick i
gräset. Passa på att ta eftermiddagsfikan här. Hos Café Botan och
Stadsparkscaféet finns det goda bakverk och svalkande dryck.

Kväll:

Kolla in dagens evenemang, det händer mycket i Lund året om,
alltifrån teater och stand-up till konserter av olika slag.
I Lund finns en mängd spännande restauranger, med en avslappnad
atmosfär, en genomgående hög kvalitet och en förkärlek för lokalt
producerade råvaror som gemensam nämnare. Visste du att några
av Sveriges bästa bartenders håller till i Lund? Avsluta kvällen med
goda cocktails på exempelvis Mat & destillat, Grand Hotel eller Dos
Hermanos.
En god natts sömn på något av Lunds trevliga hotell gör dig redo för
nästa dag!

DAG 2
En annan fördel här är att du enkelt kan uppleva både stad och natur utan större ansträngning.
För dag nummer två föreslår vi en utflykt för att uppleva Lund utanför stadskärnan. Här är det intresse och ambition som får styra, nedan följer två förslag på turer:

1. Efter en stadig frukost - gör som lundabor-

na och ta dig fram på cykel, kanske kan du låna
en på hotellet du bor på eller hyr du enkelt en
cykel. Med cykelkartans hjälp kan du sedan ta dig
österut till Dalby Nationalpark och friluftsområdet Skrylle som är 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 kan du ta dig härifrån till
den lilla orten Torna Hällestad, ytterligare en mil
österut. Är det dags att fylla på energinivån igen
så erbjuder lanthandeln ett och annat lokalt och
matnyttigt. Sväng hemåt igen över Dalby och
Nordens äldsta stenkyrka, daterad till 1060.

2. Gör en tidsresa! Med cykel eller buss

tar du dig enkelt några kilometer söderut till
Uppåkra - järnåldersstaden.
Här har över 20 000 fynd sett dagens ljus,
däribland guld-, silver- och bronsföremål.
Hela sommaren erbjuds guidade turer för hela
familjen. Besök också den nya underjordiska
utställningen

Tillbaka från din utflykt passar ett besök på det världsunika konstmuseet Skissernas Museum.
Här finns världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell
offentlig konst. Kanske har det nu blivit dags för en bit mat, passa på att testa museets trevliga
restaurang ”På Skissernas”. Dags att runda av kvällen och ditt besök i Lund. Välkommen tillbaka
för att upptäcka ännu mer nästa gång!

