Att göra i Malmö, sommaren 2020

2020 blir en annorlunda sommar i Malmö. Men annorlunda kan vara spännande. Varför inte
upptäcka staden på nytt: åk gondol på Malmös kanaler i stället för i Venedig, spela boule i
på Boulebaren i stället för i Provence, sola på Ribban i stället för Mallorca. Här är våra
hemester tips. Vi på Malmö Turism önskar en härlig sommar i vår egen fantastiska stad!

RUNDAN, SIGHTSEEING
Följ med på en guidad tur längs Malmös kanal. stromma.com/sv-se/malmo
BOOK A BOAT
Upptäck Malmö via elbåt och var din egen kapten. bookaboat.se
PEDALBÅTARNA / CITYBOATS
Trampa runt Malmös kanal i egen takt. cityboats.se
GONDOLEN
Upplev Malmös kanal på ett italienskt sätt. gondolamalmo.se
MALMÖ BOULEBAR
Testa Frankrikes nationalsport i Malmö. Både inomhus- och utomhusbanor. boulebar.se
FRISBEEGOLF / DISCGOLF
malmo.se/Uppleva-och-gora/Gora/Idrott--traning/Frisbeegolf-discgolfbanor
GOLF- OCH BANGOLFBANOR
malmo.se/Uppleva-och-gora/Gora/Idrott--traning/Golf--och-bangolfbanor
MALMÖ WAKE PARK
Testa någon av de många vattenaktiviteterna på Malmö Wake Park. malmowakepark.se
ÖRESUNDSFISKE
Följ med på en fisketur ut i Öresund. oresundsfiske.se

BOKSKOGEN
Rekreationsområdet i utkanten av Malmö. Historia, kultur och rekreation på samma gång.
malmo.se/uppleva-och-gora/Besoksmal/Bokskogen/Valkommen-till-Bokskogen
STAPELBÄDDSPARKEN / SKATE
Malmö är en skatestad och det finns många olika arenor att välja mellan. skatemalmo.se
SYDKUSTLEDEN
Sveriges tredje största cykelled som går mellan Växjö och Göteborg med Malmö som
mittpunkt. sydkustleden.se
KAJAKPADDLING
Prova att paddla kajak! Glid fram ljudlöst på ett spegelblankt hav i solnedgången eller surfa
på vågorna som rullar in mot land. ramsilwal.com/kajakpaddling-i-malmo
HYR KANOT
Upplev Malmö från vattnet, genom att paddla dig genom stadens kanaler.
malmokanot.se/hyra-kanadensare
TEMALEKPLATSER
Runt om i Malmö finns ett 20-tal lekplatser med unika och specialbyggda attraktioner på
olika teman. malmo.se/Uppleva-och-gora/For-familjer-barn-och-unga/Temalekplatser.
GUIDADE TURER TILL FOTS ELLER MED CYKEL
I Malmö finns många olika guidade turer att välja mellan på olika teman. viator.com
NATURUM ÖRESUND - Nyinvigt Marint Kunskapscenter på Ribban.
Lär dig mer om havet! Spännande upplevelser, även bokningsbara aktiviteter. smkc.se
HÄLSANS STIG
Upptäck Malmö till fots samtidigt som du gör en god insats för din egen hälsa.
malmo.se/Uppleva-och-gora/Gora/Idrott--traning/Motionsspar/Halsans-stig-Centrum
FISKETURER
Följ med på fisketur ut på Öresund. oresundsfiske.se
GOLFBANOR I MALMÖ / SKÅNE
Oxie GK: oxiegk.se
Hinton Golf Club, Rönnebäck: hintongolf.se
Bokskogens Gk: bokskogen.com
Malmö Burlöv GK: malmoburlovgk.com
PGA of Sweden National: pgaswedennational.se
Falsterbo GK: falsterbogk.se
Hylliekrokens golfcenter: hylliekrokensgolf.se
För aktuella uppgifter och uppdateringar, titta alltid på respektive hemsida.

