LUND PÅ 48 TIMMAR
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2019

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 på Instagram
genom #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 ”Intigheten” 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. Under
sommarhalvåret arrangeras dagligen gratis guidade turer av
Domkyrkan, som varmt kan rekommenderas.

Promenera bland
Lunds vackra gamla
hus och gator.

LUNCH Gå vidare till Saluhallen och njut av en myllrande

Domkyrkan har guidade
turer varje dag under
sommaren.

lunchmiljö med massor av valmöjligheter. Precis vid Saluhallen, på
Mårtenstorget, hittar du Lunds konsthall, som under sommaren
visar samlingsutställningen ”Alltings mått. Om det (o)mänskliga”.
Fick du mersmak? Mitt emot konsthallen gömmer sig ytterligare ett spännande konstgalleri i Krognoshuset, en av Lunds äldsta
byggnader.

Ta en lunch på
Saluhallen!

EFTERMIDDAG Gör ett besök på Kulturen, ett av världens

Stadsparken är full av
aktivitet – skatepark,
volleybollplan, bouleplan, men också skön
avkoppling.
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första friluftsmuseer. Kulturen sträcker sig över två kvarter i centrala Lund, fyllda med kulturhistoriska hus och trädgårdsmiljöer
som du kan besöka. Upplev också de olika utställningarna – från
folkkonst till modern design, från medeltidens historia till samtiden, från lokal kultur till världskultur. Utöver detta har museet
mycket som händer under sommaren – lekfulla tidsresor, familjeaktiviteter och midsommarfirande.
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, glass och
svalkande dryck.

Besök Kulturen –
massor av upplevelser
inne och ute.
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KVÄLL Kolla in kvällens evenemang, Sommarlunds program är
fullt med upplevelser hela sommaren, och flera kvällar i veckan
arrangeras stadsvandringar på olika teman.
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, Pinchos,
eller Grand Hotel.
En god natts sömn och en bra frukost på något av Lunds trevliga hotell gör dig redo för nästa dag!

DAG 2

UTFLYKT
RUNT LUND

Bada i Dalby stenbrott!

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.
några kilometer söderut till Uppåkra – Nordens största järnåldersstad i 1000 år och en central plats för handel, makt och
religion. Idag är platsen en fornlämning där det sker arkeologiska
utgrävningar. Här har över 28 000 fynd sett dagens ljus, däribland
guld-, silver- och bronsföremål. Hela sommaren erbjuds guidade
turer som hålls av arkeologer och vetenskapspedagoger. Missa
inte Underjorden, den utställning som bokstavligt talat tar dig ner
under jord bland Uppåkras djupa kulturlager.
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Kolla in vad som
händer ikväll!
> sommarlund.se
> evenemang.lund.se

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

TUR 2 Gör en tidsresa! Med cykel eller buss tar du dig enkelt

På Skissernas hittar
du På Skissernas, ja
restaurangen alltså.

SOMMAR
2019

Tillbaka från din utflykt passar ett besök på det världsunika konstmuseet Skissernas Museum. Museet har fokus på den konstnärliga
kreativa processen och har världens största samling av skisser och
modeller till svensk och internationell offentlig konst. Namn som
Henri Matisse, Sonia Delaunay och Diego Rivera finns representerade här.
Kanske har det nu blivit dags för en bit mat, passa på att testa
museets trevliga restaurang ”På Skissernas” eller ta dig tillbaka ner
till gågatorna och stans varierade restaurangutbud, här finns allt
från falafel till White guide-restauranger.
Välkommen att upptäcka mer nästa gång du är här!

Hyr en cykel!
Fridhems cykel eller
Digibike kan hjälpa till.

I Lund är stadsbussarna
gröna. De gula bussarna
går utanför Lund och
159an tar dig till naturen.

Järnåldersstaden
Uppåkra – Lund före
Lund?
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