
 

  Välkommen till LUND och LUNDASPELEN 

SPÖKEN OCH UNDERLIGHETER |  

Lund är en stad som har sett och upplevt mycket 

under historiens gång. Upptäck spökenas Lund 

på en vandring där guiden berättar om mord, 

spöken, underliga personer och lustiga anekdo-

ter. Samling utanför Lunds Domkyrka.  

 

Spökvandring: 29/12 & 2/1 kl 19.00 - 20.30  

Pris: Vuxna: 50:-, Barn och ungdomar upp till 18 år 20:- 

Ingen förbokning krävs, betalning på plats.  

 

 

 

29/12  

och 2/1 

STADSVANDRING PÅ ENGELSKA | 

Vill du lära dig mer om nutida Lund och  

stadens historia? Följ då med på en  

stadsvandring i centrala Lund med guiden  

Jacques Schultze. Guidningen kommer att ske  

på engelska. Samling utanför Lunds Domkyrka. 

 

Stadsvandring på ENG: 29/12 & 2/1 kl 14.00 - 15.00.  

Pris: Vuxna: 50:- , Barn och ungdomar upp till 18 år 20:-. 

Ingen förbokning krävs, betalning på plats.   

 

 

29/12 

och 2/1 

10% RABATT HOS SVERIGETAXI | 

Behöver du ta taxi till och från arenorna eller in till Lund? Under 

Lundaspelen erbjuder Sverigetaxi 10% rabatt vid uppvisande av 

deltagarkort. Boka Sverigetaxi på 118 200.  

För mer information se: 

www.sverigetaxi118200.se  

HÖGEVALLS ÄVENTYRSBAD | 

Välkommen till Högevall – Skånes modernaste och största  

badhus. Här finns allt för dig som gillar spänning och utmaning-

ar. I äventyrsbadet får du skönt pirr i magen i 213 meter långa 

vattenrutschbanor eller i vildforsen. För de minsta lockar plask 

och lek i djungelbadet.  

Öppettider:                Inträde:  

26-28/12   kl 8-18    Vuxna 110:- 

29-30/12   kl 9-20    Barn & Unga 80:- 

31/12         kl 7-15     

1/11           kl 8-18     

2/1             kl 9-20   För mer information se: 

3-5/1         kl 8-18          www.hogevall.se                                      
 

                                                                                                          

 

 

Ladda ner gratis reseguide över 

Lund på:   

 www.arrivalguides.com 

LUNDS HISTORISKA MUSEUM |  

På Historiska museets fyra våningsplan samsas såväl historia, 

arkeologi som konst och zoologi. Träffa en 10 000 år gammal 

uroxe, upptäck nordens största järnålderstad eller besök kuri-

osakabinettet, som innehåller allt från mumier till krokodiler.  

Öppettider:                     Inträde:  

30/12, 2/1   kl 11-16           Vuxna 50:- 

28/12, 4/1   kl 12-16         Barn & Unga upp till 18 år gratis 

 

                                             För mer information se: 

         www.luhm.lu.se                                                                                                   

EXPERIMENTERA PÅ VATTENHALLEN | 

I Vattenhallen får alla experimentera med naturvetenskap och 

teknik. Klä dig i en jättesåpbubbla, skärskåda stjärnhimlen och 

laborera med luft, laser och cykelhjul! Alla får bygga något att ta 

med sig hem. Shower eller föreställningar varje dag.  
 

Öppettider:                     Inträde:  

27-30/12       kl 12-17        Vuxna 70:- 

2-4/1              kl 12-17        Barn & Unga 5- 18 år 55:- 

                                              

                                             För mer information se: 

                      www.vattenhallen.lth.se 



KULTUREN | 

Kulturen är ett friluftsmuseum mitt i  

centrala Lund. I två stadskvarter, med 

mer än trettio kulturhistoriska byggna-

der, 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.  

Öppettider:                 Inträde:  

26-28/12 kl 12-16     Vuxna 90:- 

30/12       kl 12-16     Barn & Unga upp till 19 år gratis 

2-4/1        kl 12-16          

       För mer information se: 

       www.kulturen.com  

LUNDS TURISTBYRÅ | 

På Lunds turistbyrå ger vi dig gärna tips på aktiviteter och  

evenemang. Under Lundaspelen ger vi dig även 10% rabatt på 

våra Lundprodukter designade av Maria Holmgren. Du kan 

välja mellan handdukar, disktrasor, grytlapp, brickor, kudde, 

förkläde och mugg. Uppge kod Lundaspelen när du handlar.  

Öppettider:   

27/12   kl 10-14 

29-30/12  kl 10-18 

2/1   kl 10-18 

3/1   kl 10-14 

5/1   kl 10-18  

 

På visitlund.se/lundaspelen hittar du fler tips på aktiviter och 

erbjudanden som du kan ta del av under Lundaspelen.  

SKÅNETRAFIKEN | 

Stadsbussarna i Lund:  

Med stadsbussarna kan du lätt ta dig runt i hela staden.  

Bussarna är gröna och utgår alltid ifrån Botulfsplatsen. På  

stadsbussarna kan du betala med Jojo-kort (Skånetrafikens 

eget kort), eller sms-biljett genom att ladda ner Skånetrafikens 

app till din smartphone. 

Under Lundaspelen kan man även köpa en tvådagarsbiljett 

på utvalda hotell och på Lunds Turistbyrå för 100 kr/vuxna 

och 60 kr/barn.   

Buss och tåg i  Skåne: 

På Skånetrafikens hemsida, www.skanetrafiken.se,  finns  

Reseplaneraren som hjälper dig att planera din resa. Du fyller 

bara i var du är, vart du ska och när du vill åka, så tar Resepla-

neraren fram den perfekta rutten åt dig. Du kan också ladda 

ned Reseplaneraren som app till din smartphone.  

Skånetrafiken jobbar idag med ett helt kontantfritt system. På 

bussarna och tågen kan du betala med Jojo-kort 

(Skånetrafikens eget kort), och köpa enkelbiljetter (ladda ner 

Skånetrafikens app till din smartphone) eller 24- och 72 tim-

marsbiljetter.  

Du kan köpa biljetter på Skånetrafikens kundcenter vid Cen-

tralstationen i Lund eller hos något av Skånetrafikens  

ombud. 24- och 72-timmarsbiljetter säljs även på Lunds turist-

byrå.  

Lunds Turistbyrå  

Botulfsgatan 1 A , Stortorget 

+46 (0)46– 35 50 40  

turistbyran@lund.se 

visitlund.se 

   

10%  

Rabatt 

SKISSERNAS MUSEUM | 

På Skissernas museum möter du den kreativa processen på 

nära håll. Följ hur historiska och samtida konstnärer utvecklat 

idéer genom skisser och modeller från hela världen. Museets 

samlingar innehåller internationella mästare som Henri Ma-

tisse, Sonia Delaunay, Henry Moore och Siri Derkert  

Öppettider:                Inträde:  

27-28/12  kl 12-17    Vuxna 50:- 

30/12        kl 12-17          Barn & Unga upp till 18 år gratis 

2-4/1         kl 12-17                      

       För mer information se: 

       www.adk.lu.se 

Gratis  

Inträde  

upp till 
19 år 

LUNDS SALUHALL | 

I Saluhallen i Lund finns några av stans bästa specialbutiker 

för mat, dryck och delikatesser – och dessutom restauranger 

med verkligt spännande och exotiska kök. Kom och prova du 

också!  www.lundssaluhall.se 
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