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Skåne
i samarbete med Tourism in Skåne
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Skåne bjuder på nyskapande, annorlunda och genuina upplevelser inom bekvämt avstånd.
Vidsträckta slätter, böljande rapsfält och 40 mil kust i tre väderstreck med vita sandstränder,
men också djupa skogar i mellersta och nordöstra delarna samt branta klippstup i nordväst.
Färden från rogivande landsbygd och charmiga fiskelägen till pulserande storstadspuls är kort.
Ön Ven kallas pärlan mitt i Öresund där du med fördel cyklar runt ön och upptäcker Backafall
och grandios utblick över Skåne och Danmark.

Skåne är inte det ena eller det andra. Skåne är det bästa av två världar. Välkommen hit och
upplev själv!
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REGIONEN
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Sveriges kornbod, Madariget och ”Landet som ödar av 
mjölk och honung”. Det nns många benämningar på
Skåne i matsammanhang. Här nns gästfrihet, kokkonst
och överöd av na lokalt odlade råvaror. Inte så konstigt
att Skåne har era prisbelönta restauranger,
gästgivaregårdar och krogar.

I Skåne nns många öppna trädgårdar, både allmänna och 
privata, som erbjuder ett stort antal botaniska skönheter,
trädgårdsfestivaler och utomhuskonserter.

Sveriges sydligaste landskap är även ett mecka för 
golfspelare. Här nns några av norra Europas trevligaste
seaside-banor, inbjudande parkbanor och hedbanor. Du når
över 70 golfbanor inom en dryg timme. Och givetvis är
golfbanorna bokningsbara med både greenfee och
golfpaket via: www.visitskane.com

Skåne är perfekt för aktiviteter med 100 mil 
vandringsleder, ett oändligt antal natursköna småvägar
perfekta för cykling, samt kuster, stora sjöar och oder för
kanotfärder och ske. Skåne är som ett enda stort
äventyrsland med barnvänliga, milsvida vita sandstränder,
nöjesparker i bland annat Malmö, Åhus och Tosselilla
Sommarland på Österlen. Mitt i Skåne hittar du Skånes
Djurpark med över 80 arter nordiska djur.

Skånes historia
I Bromölla har 80 miljoner år
gamla fossiler hittats och
ända fram till 1658 tillhörde
Skåne Danmark. Banden till de
goda grannarna i väster
förstärktes 2000 då

Öresundsbron invigdes. 

Flera gravplatser från bronsåldern har hittats och den 
skånska historien är väl synlig, inte minst genom cirka
200 slott och herresäten. Flera av slotten tar emot
besökare och erbjuder upplevelser inom trädgård, konst,
mat och naturligtvis den spännande historien. På några av
slotten, som t.ex. Kronovall, Häckeberga och Bäckaskog
kan du till och med övernatta i äkta slottsmiljöer.

Foto: Kai Svensson

Skåne Nordväst

God mat, härlig natur,
spännande kultur, rikt
shoppingutbud, aktiviteter
som får dig att koppla av och
aktiviteter, såsom
bergsklättring eller

tumlarsafari, som får dig att vakna till. I nordväst nns 
orterna Helsingborg, Båstad och Bjärehalvön, Höganäs och
Kullabygden, Landskrona och Ven, Söderåsen, Ängelholm,
Örkelljunga med era.

Internet: www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/Europe/Sweden/HELS
INGBORGwww.arrivalguides.com/sv/Travelguides/Europe/Sweden/ANG
ELHOLM
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Skåne Nordost
Välkommen till det gröna,
natursköna och upplevelserika
nordöstra hörnet av Skåne.
Här bor du prisvärt med
närhet till både storstadens
puls och stillheten i naturen.

Upplev ske i sjöar och längs kusten, vildmarken på 
Linderödsåsen eller Kristianstads Vattenrike med
upplevelser året runt. I nordöstra Skåne hittar du orterna
Kristianstad, Hässleholm och Åhus.

Internet: www.visitskane.com

Mittskåne

I MittSkåne möter
slättlandskapet skogen.
Naturen runt Ringsjöarnas
södra delar domineras av det
öppna landskapet och de
norra av kuperad skogsmark. I

MittSkåne trivs du som gillar aktiva semestrar extra bra - 
ske och bad, vandring och golf, cykling och ridning. Mitt i
Skåne nns Skånes Djurpark, världens största djurpark för
nordiska djur! I MittSkåne hittar du bland andra orterna
Eslöv, Hörby och Höör.

Foto: Johan Hammar Safari Skåne
Internet: www.visitskane.com

Lund med omnejd

Välkommen till
universitetsstaden Lund.
Stadens alla studenter ger
givetvis den akademiska
staden en ungdomlig och
modern prägel. Här föds nya

idéer och framtidsutsikter i bädden av spännande historia 
och stolta traditioner. Välbesökta Lunds domkyrka är
Nordens förnämsta romanska katedral, uppförd under
ledning av stenhuggare från Tyskland och Italien.

Foto: Leif Johansson
Internet: 
http://arrivalguides.com/sv/TravelGuides/Europe/Sweden/LUND

Malmö med omnejd

I Malmö varvar du ner i de
lummiga parkerna mitt i city
eller hänger med i stadens
puls. Folkets Park är Skånes
mest besökta park. Det är
nära till det mesta i Malmö,

sevärdheter och sightseeing nns runt varje hörn – 
Turning Torso, Öresundsbron, Möllan och mötesplatser för
konst och kultur. Malmö har blivit en symbol för
gränsöverskridandet. En tredjedel av Malmöborna är födda
utomlands, vilket ger en ständig ström av nya idéer,
attityder och smaker. Malmö är skånskt, ”Öresundskt”,
svenskt och kontinentalt på samma gång.

Internet: 
www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/Europe/Sweden/MALMO

Söderslätt

Sydkusten, längre söderut i
Sverige går det inte att
komma. Här ligger Smygehuk,
Sveriges sydligaste udde och
Skanör-Falsterbonäset med
sin karakteristiska form.

Söderslätts öppna landskap har utsiktsplatser och 
ygande vyer som försvinner i fjärran. Bokskogar och
långa alléer som ofta leder till anrika slott. De utspridda
gårdarna ger landskapet sin särprägel. Trelleborg, som
med sin färjetrak förbinder Skåne med kontinenten, och
det gamla skeläget Abbekås är andra orter här längs
sydkusten.

Foto: sydpol.com
Internet: www.visitskane.com
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Ystad & Österlen
Det sägs att ingenstans är
himlen så nära som på
Österlen. Himmel och hav i
symbios – ett himlahav.
Kanske är det himlahavet som
gör ljuset så unikt och som år

efter år lockar miljontals gäster till mytomspunna Österlen
och korsvirkesstaden Ystad. Kivik, Simrishamn och
Tomelilla är andra orter i sydöstra Skåne.

Foto: Joachim Orrenius
Internet: 
www.arrivalguides.com/sv/Travelguides/Europe/Sweden/OSTERLEN

SE & GÖRA

Foto: Miriam Preis

Skånes tio populäraste besöksmål, listade i 
bokstavsordning:

Folkets Park, Malmö

Till Sveriges äldsta Folkets
park i Malmö har folk kommit i
över 120 år. För att koppla av
på en lt, åka karusell, fynda
på loppis, rida ponny, hälsa på
ödlor i terrariet och ta del av

föreställningar på de olika scenerna. Kort sagt, för att njuta
av livet.

Ales stenar, Österlen

Sveriges bäst bevarade
skeppssättning består av 59
stenbumlingar och nns på
höjden ovanför byn Kåsberga
på Österlen.

Foto: sydpol.com

Söderåsens nationalpark, Svalöv

Söderåsens Nationalpark är
Norra Europas största
sammanhängande och
skyddade lövskogsområde.
Skånes Grand Canyon ligger i
Skäralid.

Foto: Klara Leo

Domkyrkan, Lund

Lunds Domkyrka är en av de
mest besökta platserna i hela
Skåne. Du förstår varför när du
besöker den ståtliga romerska
katedralen som reser sig mitt i
staden.

Foto: sydpol.com

Dunkers Kulturhus, Helsingborg

Mitt i Helsingborg, med staden
och sundstorget på ena sidan
och havet och Norra hamnen
på andra, tornar Dunkers
kulturhus upp.

Foto: Ole Jais
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Kullabergs naturreservat, Höganäs

Kullaberg är en fantastisk
naturupplevelse som den
världsberömda guiden "Guide
Michelin" gett tre stjärnor i sin
bok över svenska sevärdheter.

Skånes djurpark, Höör

Längs promenaden inne i
Skånes Djurpark nns bland
annat rävar, björnar och
ståtliga älgar. Över 1000 vilda,
och tama, nordiska djur, och
mycket annat kul för hela

familjen!

Foto: Anna Kallberg

Stenshuvuds nationalpark, Österlen

Sveriges sydligaste
nationalpark ligger på
Österlen. Parken erbjuder
härliga strövområden och en
97 meter hög utsiktsplats
över hav, stränder och

äppelodlingar.

Foto: sydpol.com

Turning Torso, Malmö

Malmös stolthet och
landmärke och Sveriges
högsta och mest spektakulära
bostadshus. En vriden
upplevelse av arkitekten
Santiago Calatrava som gett

staden en ny siluett.

Vattenriket, Kristianstad
Naturupplevelser i världsklass
i kombination med lata dagar
på stranden, och shopping och
stadspuls i Kristianstad.
Vattenriket utsågs 2011 till
Biosfärområde av UNESCO,

ett modellområde för hållbar utveckling. Få platser har en 
så rik och varierad natur.

Foto: Johan Hammar Safari Skåne

BAD & STRAND

Om du tror att Skånes stränder enbart är något att ha 
under heta sommardagar bör du tänka om.

Det är under höstarna och vintrarna som du ostört kan 
vandra kilometer efter kilometer. Sätt dig ner på den mjuka
sanden, plocka upp ryggsäckens innehåll och mumsa på
ditt medhavda. Kolla in surfarna och fantisera om att du
kanske ska prova vind-, kite- eller vågsurng. Dra i dig den
friska luften och fortsätt sedan din vandring. Du kommer
att sova gott i natt. Det är också under dessa tider på året,
då de stora turistströmmarna tackat för sig, som hunden
kan köra järnet längs de sandiga vyerna. Eller varför inte
ge dig ut på en skumpande ridtur längs vattenbrynet och
med solen glittrande i ögonen. Gör dig själv till kung av
sand!

Mer om Bad & Strand i Skåne:
http://visitskane.com/theme/bad-strand
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Skånes bästa stränder och badplatser

På Sveriges Riviera är det
mestadels sand som gäller; vit
och mjöln eller grövre och
ljusbrun. De överbefolkade och
hårdexploaterade
strandremsorna runt

Medelhavet är ingenting mot dessa milslånga, rymliga 
slöserier med naturprakt i vår närhet. Följ med till de
skånska badplatserna!

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bad-strand/?article=1908

Surfa i Skåne

En av de naste sakerna med
Skåne är att det aldrig är långt
till havet. För den som är
sugen på att balansera på
vågorna är surng ett
alternativ att liva upp

ledigheten med. Ge dig ut på Skånes böljande vatten. Salt 
hår och solbrända (sommartid), ömmande ben är
resultatet av en bra dag på vågorna – och denitivt något
att eftersträva. Vågsurng, windsurng eller kanske
kitesrung med hjälp av en drake som får dig att sväva
fram på vattnet. Oavsett om du är van eller nybörjare nns
det arrangörer på stränderna i bland annat Helsingborg,
Landskrona, Lomma, Mölle och Österlen. Du behöver alltså
inte åka till Australien eller Hawaii för att lära dig att
balansera på vågorna – det räcker med Skåne!

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bad-strand/?article=1912

Spa och relax i Skåne

Vissa anläggningar spänner
bågen högt och erbjuder både
boende, mat och spa av
högsta klass. Här är några av
de som gärna vill ge dig en
totalupplevelse.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bad-strand/?article=1902

FAMILJEKUL

Upp för en backe i full fart och den som kommer sist är en
groda. Ner för en backe på rullande hjul och den som
kommer sist är en gris. Ut för en brygga och plums ner i
havet och den som är först får välja glass-ställe. Skåne är
plats för jublande skratt, nervkittlande glädjeskrik och
förundrande stillhet och det nns alltid något att göra för
energiknippen eller lugna ben. Låt barnen få köra en egen
dressin, uppleva underjorden i grottor och lyssna på
spökhistorier. Låt dem åka rodel, bygga sandslott, paddla
kanot eller ska sin middag.

Mer om Familjekul i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/familjekul

Skärmflygning, backgliding och luftkaruseller

Att lyfta från marken är en
magkittlande upplevelse. Låt
uppåtvindar ta dig med över
det Skånska landskapet. Det
nns era platser i Skåne som
bjuder på skärmygning och

era arrangörer som erbjuder kurser och tandemygning.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/familjekul/?article=1430
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NATUR & ÄVENTYR

Söderåsen, Dalby Söderskog och Stenshuvud är Skånes tre
nationalparker och för vandraren erbjuder Skåneleden 100
mil led genom det varierande skånska landskapet.
Tumlarsafari och grottvandring på Kullaberg,
kayakpaddling i Öresund, örn- , tran eller grodsafari,
havsöringsske, ridning samt vandring med alpackor är
bara några av alla naturupplevelser Skåne erbjuder.

Mer om Natur & Äventyr i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/natur-aventyr

Nationalparker och naturreservat

På Österlen nns Sveriges
sydligaste nationalpark. Här
hittar du härliga strövområden
och en 97 meter hög
utsiktsplats över hav, stränder
och äppelodlingar. I Naturum

nns en utställning som beskriver parkens djur och växter. 
Här bor hasselsnokar och lövgrodor. Sandstranden är
enastående n.

Kullabergs naturreservat

Bad, ske och golf. Fågelskådning, dykning, bergsklättring, 
grottbesök... Här nns också Nimis, ett konstverk gjort av
drivvirke som är mycket uppskattat, inte minst av
klätterglada barn. Kullaberg erbjuder både dramatik och
stillhet.

Söderåsens nationalpark

De höga klipporna och rasbranterna som störtar ner i 

Söderåsens raviner är bara ett exempel på villfarelsen att
"Skåne är platt". Underbar natur att vandra och vistas i.

KULTUR & NÖJE

Fram till 1658 tillhörde Skåne Danmark vilket gett en 
internationell prägel på Skånes kultur och historia. Det
skånska kulturarvet bjuder på sagolika slott med god mat
och logi, hällristningsguidningar i nattljus, vandringar i stad
och kulturmiljöer, gravgångar, besök hos konstnärer, på
gallerier och muséer.

Händer det något speciellt när just du besöker Skåne? 
Kolla in vår festivalguide och hitta till några av de största
och roligaste återkommande festivalerna här i söder. Och i
evenemangskalendern väljer och vrakar du bland
konserter, teaterföreställningar och utställningar.

Mer om Kultur & Nöje i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/kultur-noje

Festivaltips

Händer det något speciellt när
just du besöker Skåne? Kolla
in vår festivalguide och hitta
till några av de största och
roligaste återkommande
festivalerna här i söder.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/kultur-noje/?article=2640
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Möllans smaker och dofter
Häng med på en tur till
Malmös välsmakande och
väldoftande guldkorn på
Möllevången, eller i folkmun
Möllan. Denna underbara mix
av butiker, uteserveringar och

torghandel, signerad entreprenörer från jordens alla hörn. I 
Malmö talas det 110 olika språk, vilket gör ännu er
nationaliteter, vilket i sin tur gör Malmö till en
mångkulturell upplevelse. Inte minst när det gäller mat och
dryck. Ta en kik på listningen nedan så förstår du.
Förresten, förväxla inte Möllan med Mölleplatsen som
ligger i en annan del av Malmö.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/kultur-noje/?article=1731

Konstrundorna

Skåne är landskapet där
konsten blomstrar och
konstnärerna trivs. Flera
konstnärer nämner
atmosfären, ljuset och öppna
och trevliga människor som

inspirationskälla. Häng med på en konstrunda!

Sveriges första konstrunda startades av några konstnärer 
bosatta i trakten kring Skånska Maglehem och Degeberga.
Året var 1968 och några år senare startade dessa
konstnärer Östra Skånes Konstnärsgille (ÖSKG) som
sedan dess arrangerar originalkonstrundan, den på
Österlen. Grundidén är enkel, men genial. Under påsken
öppnar konstnärerna upp sina ateljéer för besökare som
får möta konsten hemma i konstnärernas ateljéer och
hem. På så sätt ges tillfälle att prata direkt med
konstnärerna och höra dem berätta om sitt konstnärskap,
och för att handla konst såklart. Konstrundekonceptet har
med framgång kopierats av er Skånska destinationer och
många konstnärer håller öppet även när det inte pågår
konstrunda. Ring din favoritkonstnär och fråga om du kan
svänga förbi, vet jag.

PARK & TRÄDGÅRD

Hela Skåne är som en enda stor trädgårdspark där både 
privata och publika trädgårdsmästare gör sitt yttersta för
att imponera på alla besökare. Ett eldorado av färger,
dofter och smaker där slottsherren i dig får komma ut i
ståtliga slottsparker. Visste du förresten att slottsparken
på Soero blivit utsedd till Europas vackraste? Få slott i
Sverige har ett vackrare läge. Ovanför
rhododendronravinen, med utsikt över Öresund och
Danmark, ligger Soero slott omgivet av sammetsmjuka
gräsmattor, frodigt grönskande träd och prunkande
rabatter.

Mer om Park & Trädgård i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/park-tradgard

Trädgårdsshopping när den är som bäst

I Skåne ligger
trädgårdsbutikerna tätt och
många av dem nns i
anslutning till vackra
besöksparker. Utbudet är stort
och varierat och man kan

handla allt i växtväg. Stora, exotiska träd, formklippta 
buskar, gammaldags rosor, silvriga gräs, örter och
blommor.

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/park-tradgard/?article=2526
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Europas vackraste park
Få slott i Sverige har ett
vackrare läge. Ovanför
rhododendronravinen, med
utsikt över Öresund och
Danmark, ligger Soero slott
omgivet av sammetsmjuka

gräsmattor, frodigt grönskande träd och prunkande 
rabatter.

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/skanska-klassiker/?article=1486

SKÅNSKA KLASSIKER

Det är mycket du vill hinna med under din visit men du har
inte upplevt Skåne förrän du bockat av klassikerna. När du
är klar kan du stoltsera med att du klarat den skånska
klassikern och på köpet fått en rejäl tugga av landskapet i
söder.

För att göra det lättare har vi samlat klassikerna under ett 
tema.

Mer om Skånska Klassiker:
http://www.visitskane.com/theme/skanska-klassiker

Gemytet på ett skånskt gästgiveri
Flaggan är hissad och redan
på långt håll hörs sorl och
löftesrika skrammel från
matsalen. De skånska
gästgiverierna är som franska
lantliga krogar. De är värda en

liten omväg.

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/skanska-klassiker/?article=1888

Den skånska klassikern

Det handlar givetvis inte om
idrottsutövande utan om de
där klassiska upplevelserna du
inte får missa då du besöker
Skåne. Hur många av
klassikerna på listan kan du

pricka av?

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/skanska-klassiker/?article=2387

Bara 20 minuter till Danmark

Med tåg till Danmarks
huvudstad Köpenhamn från
Malmö Central. Varje Idag
färdas tusentals bilister och
tågresenärer på Öresundsbron
som förbinder Sverige med

kontinenten.

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/skanska-klassiker/?article=1525
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MAT & DRYCK

Foto: Skånska Matupplevelser

Marknader och skördefester ras traditionsenligt och god 
mat och dryck blivit ett av Skånes signum. Här hittar du
lokalt producerade råvaror som tillsammans med skånsk
mattradition mättar de hungrigaste magar och de
kräsnaste gommar. Skåne har de senaste åren etablerat
sig som ett av Europas nya vinlandskap och kan till och
med stoltsera med en Route du vin, en egen skånsk
vinväg, och vinexperterna talar om ”skånska sensationer”.
Det kokar, jäser, bubblar och pyser av saft, glögg, must,
snaps, whisky och öl lite varstans här i Skåne.

Latte på trendigt stadsk, familjeka på en strand eller en 
vanlig kopp kae på ett klassiskt konditori? Huvudsaken är
att du kopplar av och njuter en stund.

Mer om Mat & Dryck i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/mat-dryck

Vad plockar du ur skafferiet?

Skåne är som ett enda stort
och välfyllt skaeri. Det är
bara att välja vilka kulinariska
läckerheter du vill plocka ur
det. Här i södra Sverige har vi
en lång och traditionsrik

historia av smakfull matlagning och välrenommerade 
kockar, mycket tack vare den naturliga tillgången på
kvalitativa råvaror som trivs extra bra i myllan i det jämna
och milda klimatet

Internet: http://www.visitskane.com/theme/mat-dryck/?article=1447

Det jäser och bubblar av vin

Skåne har etablerat sig som
Europas nya vindistrikt och
stoltserar till och med med en
egen skånsk vinväg, en Route
du vin. Vinexperter talar om
”skånska sensationer”.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/mat-dryck/?article=2647

GOLF

Skåne är en av Europas bantätaste golfdestinationer. Här 
nns några av Europas naste golfbanor – parkbanor,
linksbanor, skogsbanor och mästerskapsbanor. Från
mitten av Skåne når du ett 70-tal banor inom 50 minuter
med bil!

Längs Skånes tre kuster ligger ett pärlband av banor med 
seasidekaraktär, mest känd av dessa är Falsterbo GK. I det
angenämt böljande landskapet ligger grönskande
parkbanor, hedbanor och skogsbanor. Det är bara att välja
mellan exempelvis Bokskogens GK, PGA of Sweden
National, Barsebäck GCC, Rya GK, Båstads GK, Österlens
GK, Kristiandstads GK, Ljunghusens GK för att nämna
några.

Mer om Golf i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/golf
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Nordea Masters
Både 2014 och 2015 spelas
Nordea Masters på PGA
National utanför Malmö.
Henrik Stenson på
hemmaplan. Bara en sån sak.
Här, på ägor som en gång

tillhört Torups slott, har ägarna till PGA National lagt ner 
själen i att skapa Skandinaviens främsta golfresort. Till
hjälp har de haft några av golfvärldens absolut största
eldsjälar och entusiaster. Resultatet är toppmoderna banor
i samklang med naturen och ett fantastiskt klubbhus med
restaurang, shop och omklädningsrum.
 
Ambitionen är att utveckla Nordea Masters till Europas 
näst största golftävling efter British Open. Förutom
högklassisk golf väntar intressanta seminarier och kul
aktiviteter för hela familjen. Välkommen att se golf i
världsklass. Stjärnorna ställer upp sig på första tie den 30
maj nästa år. Tävlingsdatum för 2015 är inte fastställda.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/se-gora/a367047/pga-of-swed
en-national-links/detaljer

Tio skånska banor bland Sveriges bästa

Ansedda golftidningen Golf
Digest har listat Sveriges 50
bästa banor 2012. Tio
skånska banor nns bland de
tjugo främsta! Ett bevis för att
det är till Skåne du ska åka för

att lira golf. Över 70 banor nns inom bara en dryg timmes
bilfärd. Där ck du ytterligare ett bevis. Fortsätter du läsa
tror vi att du blir övertygad.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/golf/?article=1876

SHOPPING

Förutom traditionell shopping i städerna erbjuder Skåne 
även en levande landsbygd med många nischade
gårdsbutiker. I Hyllie utanför Malmö hittar du
shoppingcentrat Emporia med 200 butiker, restauranger
och caféer i tre plan. Eller så hittar du fynden på en loppis.

Närheten till Köpenhamn och den historiska kopplingen till
Danmark gör att danska produkter och dansk design är
vanligt förekommande. Flera av Skånes butiksföretagare
på landsbygden kombinerar sin butikverksamhet med ett
galleri eller ett café. Föredrar du att handla märkeskläder,
skor, glas, porslin, textil och inredning? (S)hoppa runt bland
tipsen här i temat.

Mer om Shopping i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/shopping

För shoppingtips kan den lokala turistbyrån hjälpa dig 
med, du hittar den här:
www.turistbyra.skane.com

Spinneri och Gårdsbutik

Här  i spinneriet och Gårdsbutiken nner ni en mängd olika
mjuka, sköna garner och produkter i egen produktion och
design. Exklusiva naturgarner, mattor, fårskinn, sjalar,
plädar m.m. –  allt från svenska alpackor och får. För er
som spinner, ltar och stickar – här hittar ni materialen ni
behöver. Butiken nns mellan Ystad och Simrishamn.

Adress: Rännegatan 263-29, Löderup
Telefon: +46 704 612 717
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Email: www.alpacaofsweden.se

Shoppa inomhus

Oavsett om det regnar eller du
söker eektiv shopping nns
det era köpcenter och
gallerior i Skåne där butikerna
ligger dörr i dörr. Allt från den
mindre alternativa

designgallerian till några av Europas största

Internet: http://www.visitskane.com/theme/shopping

Här shoppar du eko och reko

I Skåne kan du shoppa och äta
med gott samvete. Eko, Fair
trade, kravmärkt och
närproducerat är enkelt att
hitta. Många butiker, caféer
och restauranger har valt att

slå ett slag för miljön. Du kan besöka gårdsbutiker med 
närproducerade varor, köpa inredning av naturvänliga
material och kläder i ekologisk bomull. Den skånska
landsbygden bjuder på ägg från höns som fått sprätta fritt
och grödor direkt från gården. Inne i städerna är utbudet
också stort. Malmö var till exempel första staden i Sverige
att bli nominerad som Fairtrade City och har en ekologisk
stadsdel, ekologiska caféer och bra reko shopping. Några
tips:

EVENEMANG

Fotbollsmatch, konstutställning, sightseeing, museibesök, 
konsert eller något helt annat, vad känner du för att göra
idag?
Sök evenemang i Skåne:
http://boka.visitskane.com/sv/evenemang
Sök aktiviteter i Skåne:
http://boka.visitskane.com/sv/se-och-gora 

De tio mest besökta evenemangen i Skåne är (2010): 
Malmöfestivalen, Helsingborgsfestivalen,
Landskronakarnevalen, Kiviks Marknad,
Kristianstadsdagarna, Sjöbo Marknad, Palmfestivalen i
Trelleborg, Konstveckan på Österlen, Hästveda Marknad
och Hörby Marknad.

Äppelmarknaden i Kivik

En hyllning till det svenska
äpplet. Sveriges största
äppeltavla, provsmakning och
sortbestämning av olika
äppelsorter, matgata med
lokalt producerade

delikatesser, utställningstält, fabriksvisning på Äppelriket 
Österlen, besök på Äpplets Hus vid Kiviks Musteri och
kända musiker. Alltid sista helgen i september.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/paket/9118/appelmarknad-i-kiv
ik-28-299-2013/details
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Junior-VM i ishockey start 26 december
Morgondagens stjärnor
kommer till Malmö. Kom och
upplev ungdomlig, teknisk och
fartfylld ishockey av
världsklass. Junior-VM i
ishockey spelas i Malmö

Arena och Malmö Isstadion mellan den 26 december 
2013 fram till den 5 januari 2014.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/evenemanget/a402530/junior-
vm-i-ishockey/detaljer?search=s%3D20130205&lter=t%3DHockey%3Bd
%3D20130205

Julmarknaderna i Skåne

Marschallerna ämtar i
skymningen. Den heta
glöggen värmer dina läppar
medan ett barn lämnar
önskelistan till tomten. Och
där! i ett stånd fyndar du två

par strumpor till lillebror. Det är något visst med att strosa
runt på en glittrande julmarknad till tonerna av välkända
jullåtar.

Likt klapparna i tomtens släde radar de skånska 
julmarknaderna upp sig. På slott, i gårdar och i städerna.
Vissa är stora, andra små och några med socker på. Några
av de mest besökta julmarknaderna är Brams
Gunnarstorps, Skånejul i Hässleholm, Thomanders Jul i
Lund och julmarknaden på Fredriksdal.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/evenemang?lter=c%3D14096

Nordea Masters

Både 2014 och 2015 spelas
Nordea Masters i Skåne på
PGA National i Bara utanför
Malmö. Henrik Stenson på
hemmaplan. Bara en sån sak.
Här, på ägor som en gång

tillhört Torups slott, har ägarna till PGA National lagt ner 
själen i att skapa Skandinaviens främsta golfresort. Till
hjälp har de haft några av golfvärldens absolut största
eldsjälar och entusiaster. Resultatet är toppmoderna banor
i samklang med naturen och ett fantastiskt klubbhus med
restaurang, shop och omklädningsrum.
 
Arrangörens ambition är att utveckla Nordea Masters till 
Europas näst största golftävling efter British Open.
Förutom högklassisk golf har du att vänta intressanta
seminarier och aktiviteter för hela familjen. Välkommen att
se golf i världsklass. Första utslag 2014 görs den 30 maj.
Datumen för tävlingen 2015 är inte fastställda.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/se-gora/a367047/pga-of-swed
en-national-links/detaljer

Lundakarnevalen 16-18 maj

Lundakarnevalen går av stapeln vart fjärde år och 
arrangeras av ca 5000 av Lunds studenter. Under
karnevalsdagarna förvandlas Lundagård till ett stort
karnevalsområde med tältnöjen, tombolabodar,
nöjesföreställningar, radiosändningar, artister och självklart
mat och dryck. Dessutom går det ett karnevalståg genom
Lunds gator som sprider karnevalistisk glädje till alla ca
400 000 tillresta besökare.

Internet: http://www.lundakarnevalen.se/

Sweden Rock Festival 4-7 juni

En av Sveriges största
musikfester hålls årligen i
blekingska byn Norje som
lockar runt 30.000
rockfanatiker, allt från barn
och ungdomar till vuxna och

pensionärer.

Många klassiska rockband har genom åren spelat under 
festivalen, t ex Europe, Kiss, Guns N´ Roses och
Motörhead. Till 2014 års festival är Phenomena, W.A.S.P.
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och Monster Magnet redan klara.

Internet: http://www.swedenrock.com/

Falsterbo Horse Show - juli

Under Falsterbo Horse Show
får alla rid- och
hästentusiaster sitt lystmäte
under några härliga julidagar.
Med nästan ett tusental hästar
och ryttare, ett femtiotal olika

klasser, över sexhundra funktionärer och lika många 
hästskötare, så förstår du att Falsterbo Horse Show inte är
en vanlig tävling. Det är en livsstil, en mötesplats och
framför allt den veckan på sommaren alla hästvänner
längtar till. Sponsorer, utställare, ryttare och publik träas
på en och samma plats, där ridning på absolut världsnivå
möter fest, sommar, sol och semester på Söderslätt.

Internet: http://falsterbohorseshow.se/

Swedish Open - juli

Tennisvärldens toppspelare
gör upp i Båstad i den fjärde
äldsta Grand Prix-turneringen i
världen. Båstad är Sveriges
tennis-Mecka. Det är här de
svenska världsstjärnorna har

fått sina internationella genombrott. Tennisveckan i 
Båstad, med dess unika atmosfär på och runt banorna, har
också varit de stora stjärnornas favorittävling under era
decennier. De senaste tio åren har Swedish Open blivit
framröstad till den populäraste tävlingen i världen av
spelarna i konkurrens med 63 tävlingar i 30 länder. 2008
blev tävlingen utsedd till Europas bästa ATP-tävling i
konkurrens med London Paris och Rom.

Internet: http://men.swedishopen.org/

Ystad Sweden Jazz Festival - 31 juli - 4
augusti

Ystad Sweden Jazz Festival
arrangerades 2013 för fjärde
året i rad. 32 konserter
spelades under fyra
fullspäckade dagar! Festivalen
har blivit en publikfavorit då

artisterna representerar absoluta världseliten och 
konserterna ges i en följd, så jazzälskare slipper välja bort
sina favoriter. Festivalen har också blivit ett hett
samtalsämne bland jazzmusiker runt om i världen. ”Alla”
vill till Ystad och uppträda! Stämningen, publiken, värdarna
och spelplatserna är i en klass för sig.

Internet: http://www.ystadjazz.se/

Båstad Kammarmusik Festival - juni

Somrarna i Båstad och på
Bjärehalvön förgylls sedan
mer än 20 år av en juniveckas
intensiv kammarmusikfestival.
Välkommen till en av Sveriges
viktigaste scener för

kammarmusik. För tjugoandra året i rad. Välkända 
klassiker men även nytt och okänt. På endast sex dagar
presenteras konserter med en otrolig spännvidd,
innehållande musik från 1100-talet till nyskrivna verk som
nu spelas för första gången! Svenska och internationella
artister på högsta konstnärliga nivå. I Båstad nns
dessutom en vilja att bredda utbudet av artister, välkända
och mindre välkända, alla på absolut högsta nivå. I pauser
och mellan konserter bjuds på smakfulla lokala
specialiteter i unika och vackra miljöer. Spontana möten
sker. Människor samtalar. Det är fest!

Internet: http://bastadkammarmusik.com/
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Åhus Beach Handboll - 11-19 juli
1000 lag och över tiotusentals
åskådare lockas till den
populära handbollsturneringen
som avgörs i sanden på Åhus
strand. Är du i Åhus mellan
den 11 och 19 juli lär du se

många handbollskändisar, och en del andra kändisar också
för den delen. Det här är en folkfest för hela familjen, mitt i
den skånska högsommaren.

Internet: http://www.beachhandboll.com/sv/

Åhus Beach Soccer

Sommar, sol, bad, musik och
fotboll såklart - på underbara
Täppetstranden i Åhus. Detta
är världens största
strandfotbollsturnering.
Turneringen spelas i början av

sommaren och trots turneringens storlek lyckas Åhus 
Beach Soccer behålla det familjära gemytet. I fjol spelades
t ex klasser i åldern 7-9 år. Alla deltagare får medalj och
nolltolerans mot alkohol och droger råder inom
evenemangsområdet. Turneringen är en härlig upplevelse
för både deltagare och publik. Beachsoccern som sport
växer för varje år och även i år spelas ett inociellt SM. Är
du intresserad av strandfotboll nns det faktiskt ytterligare
två turneringar att se i sommar, på stranden i Helsingborg
och på Borrby strand på Österlen.

Internet: http://www.beachsoccersweden.se/events-2/ahus-2013-06-2
9-2013-07-07/

O-ringen 19-25 juli

O-ringen är värdens största
orienteringsäventyr som varje
år avgörs vecka 30. 2014
fyller evenemanget 50 år och
då är det Norra Åsum, ett par
km söder om Kristianstad,

som utsetts till årets O-Ringenstaden. Från 
O-Ringenstaden når du hela Österlen i söder, Åhus och
underbara stränder i öster och skogar och sjöar i norr. Ett
perfekt tillfälle att upptäcka den vackra skånska naturen
och följa den spännande tävlingen som samlar deltagare
från hela världen. Detta blir en folkfest för både deltagare
och publik.

Internet: http://guide.visitskane.com/sv/evenemanget/a485507/o-ring
en-skane-2014/detaljer?lter=c%3D14091

Kiviks Marknad - 14-16 juli

Välkommen till Sveriges mest
kända och publikdragande
marknad som årligen
arrangeras under tre dagar i
juli. Drygt 1000
marknadsknallar lockar varje

år över 100.000 personer. Tivolit är barnens favorit. Ja, en 
hel del vuxnas också för den delen. Marknad kommer från
latinska merca`tus, som betyder köpenskap och den i
Kivik har faktiskt anor ända från Hansatiden.

Internet: http://www.kiviksmarknad.com/

Malmöfestivalen - senare delen av augusti

En hel vecka med fest och
musik på gator och torg.
Konserter, matupplevelser,
dans, tävlingar och spännande
teaterföreställningar, och där
all underhållning är

gratis!

Gågatan förvandlas till ett myller och dofter av mat från 
alla världens hörn. Allt från stora artister och de hetaste
nykomlingarna till jazztält och breakdancescen.
Underhållning i olika former, mat och tivoli. Det hålls
debatter och samtal med kända gäster, spännande
tävlingar och uppvisningar. Prova spännande mat andra
länder och kulturer, njut av mysiga scener och häng med i
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den riktigt sköna sensommarstämningen! Möt vänner,
bekanta och nya människor i hjärtat av Malmö.
 
Malmöfestivalen besöks årligen av ca 1,4 miljoner 
människor, det här är årets folkfest i Malmö. Festivalen är
Skandinaviens största upplevelsefestival i stadsmiljö och
det är utan tvekan besökarna som tillsammans skapar och
ger festivalen sitt innehåll och personlighet. Under åtta
förtrollande dagar upplevs allt ifrån eufori, spänning, lycka,
förväntan och alla andra känslor som bubblar upp under
de miljoner oväntade möten som tar plats på stadens
gator och torg.
 
På Malmöfestivalen prioriteras jämställdhet, och miljö, 
festivalen är därför den enda i Sverige som fått
utmärkelsen ”A Greener Festival”. Folkligt och festligt och
smalt och brett och lokalt och världskänt – allt det är
Malmöfestivalen som brukar arrangeras under den senare
delen av augusti varje år.

Internet: http://malmofestivalen.se/

Humorfestivalen i Lund - slutet av augusti

Inget skapar bättre band än
att skratta ihop. Under Lunds
humorfestival pågår
uppträdanden parallellt, faller
inte det ena uppträdandet i
smaken kan du vara säker på

att det väntar ett annat strax runt hörnet.

Komiker och musiker tar plats på scenen. Garanterat kul 
kvällar fullspäckade med musikalisk komik och massor av
fartfyllda slagfärdigheter utlovas. Boka in denna
augustihelg i Lund med andra ord.

Foto: Lunds Humorfestivel
Internet: http://lundshumorfestival.se/

Eurorando 10-17 september 2016
Europas största
vandringsevenemang,
Eurorando, genomförs vart
femte år. Den 10-17
september 2016 väntas 7000
vandrare från hela Europa till

Skåne som då står som stolt värd. Vandring är en av de 
stora resetrenderna. Att Skåne står som värd för
Eurorando är ett bevis för de fantastiska möjligheterna till
varierande vandring som nns här i södra Sverige, och då
framförallt längs Skåneledens över 100 mil. Helsingborg
kommer att vara navet i evenemanget.

Internet: 
http://www.visitskane.com/theme/natur-aventyr/?article=2652

Julen i Skåne

Marschallerna ämtar i
skymningen. Den heta
glöggen värmer läpparna
medan ett barn lämnar
önskelistan till tomten. Och
där, i ett stånd fyndar du två

par strumpor till lillebror. Det är något visst med att strosa
runt på en glittrande julmarknad till tonerna av välkända
jullåtar.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/kultur-noje/?article=2644
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BO BRA

Foto: Falknästet by Kullabergsguiderna

Slott, hotell, gårdshotell, SPA, pensionat, bed and breakfast,
gästgivaregård, vandrarhem, stuga, camping eller bo på
en lantgård. I Skåne nns väldigt många huvudkuddar att
välja mellan.

De bokningsbara boendealternativen har vi samlat här på 
Skånes ociella bokningssida, så att du lätt hittar den
kudde som passar just ditt huvud, din plånbok och smak.
Här nns Skånes största utbud, inga bokningsavgifter,
säker betalning online och med garanti för bästa pris.

Här bokar du boendet i Skåne:
http://boka.visitskane.com/sv/boende
 
Vill du inte boka online hänvisar vi till Skånes ociella 
researrangör, Nordic Travel, eller till någon av Skånes
auktoriserade turistbyråer.
Nordic Travel har öppet vardagar 9-17. Tel: 0411- 55 87 
25.
Skåne består av 33 kommuner och respektive kommuns 
turistbyrå hittar du här: www.turistbyra.skane.com

Mer om Bo Bra i Skåne:
http://www.visitskane.com/theme/bo-bra

2 lägenheter tillhörande en kringbyggd gård i
det öppna landskapet på södra Österlen

2 lägenheter tillhörande en
kringbyggd gård i det öppna
landskapet på södra Österlen,
med tillgång till pool och
jacuzzi. Nära till underbara
sandstränder. Lägenheterna är

generöst tilltagna, har lantlig, rustik känsla förenat med 
medelhavs-känsla. De är trivsamma och praktiska.

Adress: Rännegatan 263-29, Löderup
Telefon: +46 704 612 717
Internet: www.albertslund.se

Sov gott mitt i naturen

Vakna till tystnaden och hör
morgonens första fågelkvitter.
Ta en stärkande
kvällspromenad i en
skimrande lövskog eller att ha
sandstranden för dig själv en

ljummen höstdag. Vi skåningar är bortskämda med 
naturen tätt inpå. Men här nns gott om plats för er som
vill bli bortskämda.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bo-bra/?article=1882

Bo flott på slott

Runt 150 slott nns idag kvar
här i Skåne. Flera av dem tar
emot besökare och erbjuder
trädgårdsupplevelser, konst,
mat och naturligtvis den
spännande historien. På några

av slotten kan du faktiskt även övernatta i genuina 
slottsmiljöer.

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bo-bra
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Kultiga boenden
Har du tröttnat på traditionella
boenden med dyra drycker i
minibar och pytteliten
chokladbit på kudden, då ska
du fortsätta läsa. Här tipsar vi
om några av Skånes

kultställen där du kan övernatta. Lite ovanligare, mycket 
kul(t)igare!

Internet: http://www.visitskane.com/theme/bo-bra/?article=1892

CAMPING

Vinslövs Camping (genom SCR)

Fin natur. Bra skemöjligheter. Friluftsbad.

Adress: Troed Nelsongatan 18, 28834 Vinslöv
Öppettider: 14 april till 14 september
Telefon: 070-207 76 79
Internet: 
http://www.camping.se/sv/campingar/2782/vinslovs-camping/

Immelns Camping (genom SCR)

Immelns camping, här campar alla sjönära. Underbar natur
med de göingska skogarna alldeles runt hörnet. Här nns
något för alla, liten som stor.

Adress: Immelnvägen, 28973 Immeln
Öppettider: 28 mars till 29 september
Telefon: 044-964 17
Internet: 
http://www.camping.se/sv/campingar/2783/immelns-camping/

Osby Camping (genom SCR)

Barn och hundvänlig camping. Här bor du mitt i naturen 
med aktiviteter för stora och små. 18-håls minigolfbana,
badplats, strövområden, belyst motionsslinga och
fantastisk shopping.

Adress: Ebbarpsvägen 84, 28343 Osby
Öppettider: 31 mars till 30 oktober
Telefon: 0479-311 35
Internet: http://www.camping.se/sv/campingar/2784/osby-camping/

Ivö Camping (genom SCR)

Ivö camping ligger på Skånes största ö, den natursköna 
och säregna Ivön i Ivösjön i nordöstra Skåne. Ni når oss
även på 0706-562272.

Adress: , 29034 Fjälkinge
Öppettider: 31 december till 30 december
Telefon: 044-521 88, 0706-56 22 72
Internet: http://www.camping.se/sv/campingar/2788/ivo-camping/

Kvidingebadets Camping (genom SCR)

Välkommen till Kvidingebadets Camping i Skåne.

Adress: S Järnvägsg. 8, 26571 Kvidinge
Öppettider: 2 juni till 24 augusti
Telefon: 0435-201 25
Internet: 
http://www.camping.se/sv/campingar/2793/kvidingebadets-camping/
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BRA ATT VETA

Foto: Bengt Flemark

Här hittar du information om bland annat hur du reser till 
och i Skåne med tåg, buss och andra transportsätt. Här
nns även information för dig som gärna reser i grupp eller
planerar ett möte.

Skånes klimat

Skåne är det varmaste landskapet i Sverige. Med hav i tre 
väderstreck (Kattegatt i söder, Öresund i väster och
Östersjön i öster) är klimatet maritimt, särskilt längs
kusterna i söder och öster. Det är till Skåne våren kommer
först och här i södern har vi längre somrar än i övriga
Sverige.

Skånska väderstationer innehar de svenska 
värmerekorden;
maj (32.5° i Kristianstad den 27/5 1892), september 
(29.1° i Stehag den 1/9 1975), november (18.4° i Ugerup
vid Kristianstad den 2/11 1968) och december (13.7° i
Simrishamn den 24/12 1977). Majrekordet delar
Kristianstad med Kalmar. Den högsta temperaturen

någonsin i Skåne är 36.0°, vilket uppmättes i Ängelholm
den 30 juni 1947. (källa SMHI).

Vintrarna i Skåne är överlag milda med relativt lite snö. 
Men det är ändå snön som tillsammans med blåsten
ibland gör mindre vägar svårframkomliga. Största snödjup
är från mars 1942 då Sankt Olof på Österlen uppmätte en
meter.

Dagens väder kollar du här: 
http://www.yr.no/sted/Sverige/Sk%C3%A5ne/

Resa till och i Skåne

Här hittar du information om
hur du reser till och i Skåne
med tåg, buss och andra
transportsätt. Vill du boka yg,
färja eller tur över
Öresundsbron till Köpenhamn

kan du göra det direkt via sajten nedan:

Foto: Anders Tukler
Internet: www.visitskane.com

Med flyg

I Skåne nns tre ygplatser –
Kristianstad Airport, Malmö
Airport och
Ängelholm-Helsingborg
Airport. Och med endast 20
minuters resa över

Öresundsbron från Malmö når du även storygplatsen 
Copenhagen Airport.

Kristianstad Airport dit Flyglinjen yger
+46 44-238800 - www.kidairport.com

Malmö Airport dit Malmö Aviation, Norwegian och SAS 
yger
+46 40-6131000 - www.swedavia.se/sv/Malmo/Resenar
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Ängelholm-Helsingborg Airport dit Kullayg och SAS yger
+46 431-484513 - www.angelholmhelsingborgairport.se

Copenhagen Airport - http://cph.dk/CPH/DK/MAIN

Med tåg

SJ och Öresundståg har era
linjer från hela Sverige samt
från Danmark och Tyskland.
www.sj.se,
www.oresundstag.se

Med färja

Passagerartrak till Skåne
nns från Danmark, Tyskland
och Polen. Från Danmark:
Helsingör - Helsingborg,
Rönne (Bornholm) - Ystad och
Allinge (Bornholm) -

Simrishamn. 

Från Tyskland: Travemünde -Trelleborg, Rostock - 
Trelleborg, Sassnitz - Trelleborg och Travemünde-Malmö.

Från Polen: Swinoujscie - Ystad.

Här bokar du färjebiljetter:
www.visitskane.com

Foto: Bengt Flemark

Med bil eller tåg över Öresundsbron

8 kilometer bro, 4 kilometer
konstgjord ö och 4 kilometer
tunnel. När förbindelsen
invigdes i juli 2000 yttade
Skåne med ens närmare
kontinenten - och kontinenten

närmare Skåne.

Biljetten för överfarten med bil över Öresundsbron är 
öppen vilket betyder att den gäller även andra dagar än
det datum den är bokad. Tur & retur biljett nns inte, utan
boka i så fall två enkelbiljetter. Skånetraken och
Öresundståg tar dig med tåg över sundet.

Skånetraken - http://www.skanetraken.se/templates/St
artPage.aspx?id=2182&epslanguage=SV

Öresundbron - se.oresundsbron.com

Öresundståg - 
http://www.oresundstag.se/sv/Startsida-Otag/

Kollektivtrafik

Skånetraken ansvarar för all
kollektivtrak med tåg, buss
och bil i Skåne. De gula
regionbussarna knyter ihop
små och stora orter. Tågen
skapar snabba förbindelser

mellan ett 40-tal orter i Skåne. För aktuella priser och 
tidtabell, se Skånetrakens webbsida nedan.

Färjeförbindelser nns med Bornholm (både från Ystad 
och Simrishamn) och Polen (från Ystad). Via Öresundsbron
når du Danmark och övriga kontinenten. Team Bornholm
hjälper dig med visiten till Bornholm.

Skånetraken
Tel: +46 771-777777 - Web: www.skanetraken.se

Team Bornholm
Tel: +46 411-558720 - Web: www.teambornholm.se

Foto: Magnus Palmér
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Värt att veta
Yta: 11.027 km2 (varav
10.983 km2 landareal). 113
invånare per km2. Största
sjöarna: Ivösjön (54,2 km2)
Östra Ringsjön (25 km2)
Immeln (24 km2) Högsta

punkt: Söderåsen 212 meter över havet.

Landskapsdjur: Kronhjort
Landskapsblomma: Prästkrage
Landskapsfågel: Röd glada
Landskapssk: Ål
Landskapssvamp: Ängschampinjon
Landskapssten: Flinta

Största städer (invånarantal dec 2010):
Malmö – 298963
Helsingborg – 129177
Lund – 110488
Kristianstad – 79543

Foto: sydpol.com

Övrig information

Sjukvård. Hälsa, tand- och
sjukvård Web:
www.1177.se/skane
Sjukvårdsrådgivning och
apotek Tel: +461177 Vid
brådskande fall, ring

112.

Telefon
Landsnummer: +46

Elektricitet
220v/50hz

Foto: sydpol.com

Grupper

Delat glädje är dubbel glädje.
Därför har vi varit bussiga att
skapa ett ett särskilt avsnitt
för dig som gärna reser i
grupp och med

buss:
http://visitskane.com/theme/group-travel

Foto: Christinehofs Ekopark

Möten

Väldigt många företag och
organisationer väljer att
förlägga sina möten här i
Sveriges södra del. Därför har
vi skapat en särskild del där
du får tips och inspiration om

de skånska mötesalternativen - väl mött: 
http://visitskane.com/theme/meetings

Foto: MINC
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