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G U I DA D E T U R E R

Landskapet omkring Lund och Malmö bjuder på många kontraster. Vida vyer och böljande åkrar möter
skogsklädda backar. Upptäck levande byar och idylliska naturreservat, vackra slott och en dragig drängstuga
på en över 200 år gammal gård. Framtidens forskningsanläggningar möter gammalt jordbrukslandskap.

I kontrasternas landskap

Upptäck naturen, historien och framtiden utanför Lund och Malmö!
Vi besöker Lunds Domkyrka, en av Sveriges främsta sevärdheter. Sedan går
bussen mot Uppåkra och tar oss tillbaka till järnåldern. Uppåkra, Skandinaviens
största och mest fyndrika järnåldersbosättning, fungerade som ett politiskt,
ekonomiskt och religiöst maktcentrum.
Via Dalby åker vi till Kulturens Östarp, där Gästgivaregården ligger inbäddad
i ett gammalt kulturlandskap och bjuder på lunch med genuint skånsk mat.
Östarps Gamlegård, en fyrlängad korsvirkesgård från 1800-talet, tar sedan
emot oss på en guidad rundvandring. Intill Romeleåsens sluttningar möter
vi vackra slott och fortsätter sedan till Brunnshög. Här uppstår moderna
forskningsanläggningar som vittnar om framtidens fantastiska möjligheter.
Tillbaka i Lunds centrum avslutas vår resa på Kulturen, världens näst äldsta
friluftsmuseum. Här kan man titta sig omkring bland sydsvenskt hantverk och
design i den ﬁna museibutiken.
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GUIDE: Monika Lennartsson,
auktoriserad Skåneguide med
universitetsexamen i arkeologi och
skandinavistik.
SPRÅK: Svenska och tyska
TID: 4 timmar
ÅLDER: Barn och vuxna
GRUPPSTORLEK: Minst 20 personer
(även för mindre grupper till samma pris
som för en grupp på 20 personer).
DETTA INGÅR: Visningar i
Lunds Domkyrka, i Uppåkra, på
Kulturens Östarp och i Genarp samt
lunch på Östarps Gästgivaregård.

FOTO: JESSICA LJUNG, KULTUREN

Njut av historia, kultur, mat och natur i en sagolik omgivning!
Varmt välkommen!
För mer information och bokning ring eller skriv ett mejl. Jag ser fram emot din förfrågan!
Monika Lennartsson
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