LUND på 48 timmar

VINTER
2018/19

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!

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. Titta upp i taket och på original-uret som
sitter på väggen mot Mårtenstorget och föreställ dig hur
Saluhallen har sett ut i över 100 år på denna plats. En kort
promenad bort, mitt i Lundagård hittar du Historiska Museet, är
det på fyra våningsplan samsas såväl historia, arkeologi och konst
som zoologi, mynt och kuriosa. I utställningen Barbaricum finns
de fantasieggande fynden från Nordens största järnåldersstad –
Uppåkra. Här finns också en egen utställnigsdel för Lunds
domkyrka som visar byggnadsdetaljer och unika skrudar från
olika epoker.

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. Juletid är et extra
pyntat i många av Kulturens hus, följ Julspåret och se hur julen
firades förr.

Dela din upplevelse
av Lund på Instagram
genom #visitlund

Kväll:

Kolla in dagens evenemang i evenemangskalendern - under
perioden 30 november - 14 februari pågår Vinterlund, där många
aktiviteter och evenemang finns samlade. Under december kan du
ta del av ett flertal jul- och luciakonserter för att komma i rätt
stämning.

DAG 2

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!

TIPS!
2018 har Lund äran att
vara värd för Musikhjälpen,
som kommer att pågå på
Stortorget 10-16/12

.....................................................................

1. Efter en stadig frukost - gör en historisk resa

och upplev platserna för det rysliga Slaget vid
Lund. Kanske ger inte årstiden det perfekta
utflyktsvädret, men tänk dig att kall skånsk vinter
var exakt det som soldaterna upplevde. Ta dig
runt med hjälp av foldern över slaget som finns
på Lund Tourist Center. Följ slagets förlopp med
angivna tidpunkter och se de svenska och danska soldaternas förflyttning allt eftersom slaget
utvecklar sig. Se också var du idag kan hitta informationsskyltarna runt slagfältet. Du kan också
ladda ner appen och följ med ögonvittnen som
tar dig till de viktigaste platserna för slaget.

2. En kall vinterdag kan det vara skönt att

komma in i värmen. Högevall i
Stadsparken är en unik anläggning med
äventyrsbad, och flera olika bassänger.
I äventyrsbadet får du skönt pirr i magen i 213
meter långa vattenrutschbanor eller i
vildforsen. Gillar du att simma lugnt kan du
sträcka ut i simbassängen och sedan slappna
av i bubbelpoolen. För de minsta lockar plask
och lek i djungelbadet.

Tillbaka från din utflykt eller bad 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!

