Upplev
Malmö!

Malmö har så mycket att
erbjuda att det kan vara svårt
att välja bland alla upplevelser.
Vi på Malmö Turism vill gärna
hjälpa er! Låt er inspireras av
våra förslag på hur en dag i
vår stad kan se ut.
Trevlig tur!

WWW.MALMOTOWN.COM

@ JOHAN PERSSON, OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM

Slottsträdgården,
Turning Torso och
Musikalernas stad...
DAG 1
Börja dagen på Malmö Museer som ligger i och runt
Malmöhus slott, Nordens äldsta bevarade renässansslott,
mitt i Slottsparken. Ett flertal byggnader ingår i museets
verksamhet, bland annat Malmöhus slott, Teknikens och
Sjöfartens hus och Kommendanthuset. Årsskiftet 2014/2015
öppnar Malmöhus dessutom ett helt nyrenoverat akvarium.
Kort sagt, Malmö Museer erbjuder en blandning av gutefår,
pirayor, en riktig u-båt, historia och utställningar som är
på tillfälligt besök. När det är dags för lunch, besök då
Malmöhus Slottsrestaurang Wega. Skulle ni besöka Malmö
Museer på kvällstid finns möjligheten för gruppen till en
mingelkväll och en exklusiv titt på utställningen Tidernas
stad som visar Malmös utveckling från 1850 till idag.
När museibesöket och lunchen är avklarade, strosa runt lite
i den ekologiska oasen Slottsträdgården bakom Malmöhus
slott. Här hittar ni, beroende på säsong, aklejor, luktärter,
perenner, tulpaner… Ljuvligt! Sugen på kaffe på maten?
Besök i så fall Slottsträdgårdens Kafé, som drivs av den
kände krögaren Tareq Taylor, där kaffet är gott och ekologiskt
och kanelbullarna de godaste i sta’n. Efter den här stunden
förstår ni varför Malmö ofta kallas för ”parkernas stad”!

Inte så långt från Malmöhus slott och Slottsparken
ligger Malmös nyaste stadsdel: Västra hamnen. Att
Malmös landmärke Turning Torso står här som ett häftigt
utropstecken mitt i området är förstås känt, men visste
ni att hela Västra Hamnen är inriktat på det hållbara och
miljövänliga samhället? Och att Malmö ligger i absolut
världstopp när det gäller att arbeta med dessa frågor? I
Västra Hamnen finns gott om innovativa lösningar som
lockar studiebesök från hela världen. Närheten till havet,
de härliga matställena, vimlet, djuphavsbadet – ja, den
kontinentala känslan, är andra saker som gör Västra Hamnen
till ett måste vid besöket i Malmö. Ett bra sätt att bekanta
sig ytterligare med Västra Hamnen är att göra en guidad tur
som finns i flera olika varianter.
Efter en god middag är en kväll på Malmö Opera eller
Nöjesteatern platsen för den perfekta finalen på dagen med
tanke på att ni befinner er i Musikalernas stad. Här bjuds på
underhållning i form av operor och namnkända musikaler av
högsta internationella nivå. Börja gärna besöket på Malmö
Opera med en rundtur bakom kulisserna för huset i sig självt
är en upplevelse!

Malmös landmärke Turning Torso,
Västra hamnen

@ JÖRGEN LINDSTRÖM

Malmö Museer
© JOHANNA RYLANDER, MALMÖ MUSEER

© OSKAR FALCK/MALMÖ TURISM

Slottsträdgården

Utställningar, choklad
och gröna tak...
DAG 2
För den som är intresserad av urban odling och gröna tak är
en guidad tur i Augustenborgs Botaniska Takträdgård, en av
världens största offentligt tillgängliga gröna takträdgårdar,
en berikande utflykt. Insprängt mitt i ett bostadsområde i
södra delen av Malmö döljer sig en botanisk trädgård som
består av 9500 m² vegeterade tak som dignar av fetväxter
och mossor.

Tillbringa eftermiddagen på Moderna Museet Malmö, filial
till Moderna Museet i Stockholm. Moderna Museet Malmö
ligger i en av Sveriges kanske vackraste utställningslokal, ett
gammalt elverk. Moderna Museet har en samling av absolut
världsklass, och med satsningen på filialen i Malmö finns nu
en unik konstupplevelse i Öresundsregionen. Passa på och
upplev en skräddarsydd museivandring.

Tillbaka i staden är Malmö Chokladfabrik som ligger i
den gamla Mazettifabriken nära Möllevångstorget väl
värt att besöka. Följ med på en guidad chokladvandring
där ni får höra mer om tillverkningen av choklad. Malmö
Chokladfabrik är ensam i Sverige på att hämta sina
kakaobönor direkt från Sydamerika och Afrika. Ett besök i
chokladmuseet ger insyn i Mazettis spännande historia och
bjuder bland annat på minnen från tiden då den klassiska
Ögonkakaon tillverkades. I Mazettifabriken ligger även
Malmö Brygghus med eget mikrobryggeri där det finns
möjlighet att vara med om ölprovning. Avrunda sedan
besöket med en lunch på Malmö Brygghus.

En bit utanför staden ligger Katrinetorps Landeri, en
vacker lantgård från 1800-talet med rogivande atmosfär,
rosarium, engelsk park och köksträdgård. I den nyrenoverade
utställningslokalen Stallet som har en välsorterad
presentshop visas vackra och sevärda utställningar året runt.
Här kan ni avnjuta äkta afternoon tea med frasiga scones
och hemlagad sylt i huvudbyggnaden. Vill ni hellre äta lunch
så missa inte chansen att äta god och säsongsinspirerad
mat där Katrinetorps egenodlade grönsaker används på
Kleins Mat, som ligger i en av landeriets längor. Ett annat
evenemang som lockar många långväga resenärer är
Katrinetorps fantastiska julmarknad i december.
Kvällen då? Välj i det lockande utbudet på Casino Cosmopol
i Kungsparken eller från nöjesscenen på Slagthuset nära
centralstationen. På Casinot kan du och ditt resesällskap
delta i en Casino Challenge anordnad av Casinot och på
Slagthuset bjuds en mängd konserter och musikaler.
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Katrinetorps Landeri

Moderna Museet Malmö, filial till
Moderna Museet i Stockholm.

Möllan, konsthantverk,
evenemang ...
DAG 3
Besök det färgstarka Möllevångstorget, eller som
Malmöborna säger: ”Möllan”. Här kan ni uppleva en livlig
och färgglad torghandel. Butikerna runt torget säljer mat
från jordens alla hörn, titta in och njut av utbudet och
handla med något riktigt gott. Möllan, det gamla fästet
för arbetarrörelsen, har blivit en sjudande mångkulturell
stadsdel med inspirerande atmosfär!
Låt dagen fortsätta i närheten av ett annat känt torg,
Lilla Torg. Ett stenkast från torget ligger Formargruppen,
ett kreativt kooperativ bildat av en grupp konsthantverkare
från södra Sverige. Formargruppen driver både ett galleri
och en butik. I lokalen kan ni både njuta av utställningar av
högsta klass och köpa vackert hantverk i trä, silver, keramik,
textil, glas och smide.

Förflytta er sedan vidare till Östergatan för en god lunch
på Sankt Gertrud med historiska byggnader som visar hur
de välbeställda borgarna levde i Malmö förr i tiden. På
andra sidan gatan från Sankt Gertrud ligger nyrenoverade
Kv Caroli, med ett fint shoppingutbud. Passa också på och
besök Boulebar som ligger vid Drottningtorget i husarernas
gamla ridhus. Utmana varandra på ett parti boule och ta
något gott dricka i den franskinspirerade baren.
Planer för kvällen? På våra arenor Malmö Arena
och Swedbank Stadion finns det både matcher
och föreställningar att njuta av. Titta närmare i vår
evenemangskalender på www.malmotown.com.
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Guidade turer, matställen
och malmotown...
Vad sägs om att följa inspelningen av TV-serien
”Bron” i fotspåren eller prova smaker och dofter från
hela världen på en kryddvandring i Rosengård?
Fördjupa upplevelsen av ert besök i Malmö och av
stadens mångfald.

På www.malmotown.com hittar ni fler uppslag
inför ert besök i Malmö. Missa inte våra innehållsrika
Researrangörssidor där det finns information riktad
till bussresearrangörer om guidningar, parkeringsplatser
för buss, restauranger för grupp och mycket mer.

Ni hittar säkert ett tema som faller just er i
smaken bland Malmös breda utbud av guidade turer
med inriktning till exempel på Västra Hamnen,
eko/fairtradeshopping, takträdgårdar, kryddor,
Vilda Malmö, och TV-serien ”Bron”.
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