Malmö Arena Hotels badkarta - badplatser i och runt Malmö

Lomma Beach ligger i samhället Lomma knappa milen norr om centrala Malmö. Du tar dig enkelt till Lomma från
Malmö genom att följa E6:an norrut. Du kan också nå stranden via cykelvägar utmed kustremsan.
Scaniabadet är en av de nyaste badplatserna i Malmö. Parken är ett givet utflyktsmål för soldyrkare och med det
långa och breda soldäck som har anlagts finns goda möjligheter även för bad i havet. Scaniabadet ligger vid
Scaniaparken i stadsdelen Västra Hamnen strax norr om centrala Malmö.
Ribersborgsstranden, eller Ribban som stranden benämns i folkmun, är en härligt stor och skyddad sandstrand
som ligger bara cirka 15 minuters promenad från Malmös absoluta stadskärna.
Ribersborgs handikappbad är ett fullservicebad beläget längst i söder på Ribersborgsstranden (vid brygga 6).
Anläggningen är centrerad kring en byggnad som hyser en bastu, ett café, ett aktivitetshus och ett soldäck med
badmöjligheter för rörelsehindrade. Hela anläggningen är anpassad för personer med funktionsnedsättningar.
Sibbarps strand ligger strax söder om Ribersborgsstranden och bara några kilometer från brofästet
vid Öresundsbron. Stranden är långsmal och löper mellan havet och ett stort öppet fält med grönska. Från centrala
Malmö är det ungefär 6 km till Sibbarps strand. Kommunikationerna med alla trafikslag, även cykel, är mycket god.

Klagshamnsstranden ligger ute på Klagshamns udde cirka en mil sydväst om Malmö centrum. Det är en ganska
enkel sak att ta sig till stranden med bil. Samtidigt finns bussförbindelser och dessutom finns alla möjligheter att
cykla till stranden. Klagshamnsstranden skiljer sig lite från andra badstränder i Malmö. Den består till exempel av
både den härligaste vita sand och gräsytor. Stranden i sig är långgrund, men det finns också en brygga för snabb
åtkomst till lite djupare vatten.
Skanörs havsbad ligger precis intill Skanörs pittoreska småbåtshamn på den västra sidan av Falsterbonäset längst
i sydväst i Skåne. Stranden är vida känd för sin vita och finkorniga sand. Stranden är förhållandevis bred och den
är mycket långgrund vilket gör den perfekt för barnfamiljen. Skanör ligger cirka 30 km söder om Malmö och det är
en enkel historia att ta sig hit via bil.
Falsterbo Strandbad är en unik plats i Sverige. Här finns sandstränder med härligt vit strand som sträcker sig flera
kilometer. Vattnet är långgrunt och är därför perfekt för barnfamiljen. Falsterbo ligger cirka 30 km söder om
Malmö och nås enkelt med bil (E6 och riksväg 100).
Kämpinge strandbad är en kilometerlång strand som utgör en del av ett naturreservat som sträcker sig från
Falsterbokanalen en bra bit söderut längs med Kämpingebukten. Badet ligger strax under 30 km från centrala
Malmö och nås enkelt med bil. Resan tar inte mer än 30 minuter.

