knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Pildammsparken / Bloom in the Park
Belle
Malmö Chokladfabrik
Soi 29
Folkets Park
Far i hatten
Grand Öl & Mat
Raw Food House
Malmö Konsthall
Bageri Leve
A-vo-ka-do
Lotta Love Superfoodbar
AbSmåland
Grandpa Store
Victoria Teatern
Designtorget
Riket
Atmosfär
Escama
Cityboats / GoBoat
Lilla Kafferosteriet
Granit
Sankt Petri Kyrka
Boulebar
Stortorget
Lilla Torg
Form/Design Center
Bastard
Eida
Bord 13
Miloii
Uma Bazaar
Vollmers
Julie Vinbar
Kungsparken / Slottsparken / Slottsträdgårdens Kafé
Malmö Museer
Malmö Saluhall
Saltimporten Canteen
Turning Torso
Ribersborgs Kallbadhus

ROUTE
malmö
OVER DE ROUTE

Deze route is lang en uiteenlopend. Als je maar kort de tijd hebt, is het aan te raden bij het
centraal station te beginnen en de binnenstad te bezoeken. Vooral shoppers kunnen zich
prima tot de binnenstad beperken. Maar wil je juist wat anders zien, dan zijn de wijken Västra
Hamnen, met prachtig uitzicht over de Øresundbrug en de skyline van Kopenhagen, en
Möllevången met het Folkets Park echte aanraders.

DE WIJKEN

Heb je zin in een traditionele fika (koffie met wat zoets) of wil je een portie Zweedse
interieurinspiratie opdoen? Vanuit Kopenhagen kun je gemakkelijk een dagtrip maken naar de
Zweedse stad Malmö, aan de andere kant van de Øresund. De trein brengt je in 45 minuten
over de Øresundbrug (bekend van de serie The Bridge) van Kopenhagen naar station
Triangeln of het centraal station in Malmö. Zo ben je vrij snel midden in het knusse centrum
vol winkels en cafés.
Hoewel Denemarken en Zweden nu vriendschappelijk zijn verbonden, hebben ze in het
verleden veel oorlog gevoerd. Malmö was afwisselend in Deense en Zweedse handen. De
stad groeide uit van een klein dorp tot een vestingstad die een belangrijke rol speelde in de
gewelddadige middeleeuwen. Buurten als Gamla Väster (Oud West), gebouwen als het
Malmöhus en pleintjes als Lilla Torg herinneren nog aan die tijd.
De stad blijft groeien. Sinds de brug Zweden met Denemarken verbond, zijn veel mensen uit
Kopenhagen naar Malmö verhuisd. Als gevolg daarvan worden in de stad nieuwe gebieden
ontwikkeld, zoals de ecologische en hypermoderne designwijk Västra Hamnen, mooi gelegen
aan het water. Het Zweedse design heeft een goede reputatie, wat je onder meer terugziet in
de architectuur van Västra Hamnen. De Turning Torso is hier letterlijk het hoogtepunt van;
het is zelfs het hoogste gebouw van heel Scandinavië. Bij de haven kun je heerlijk neerstrijken
en genieten van het uitzicht op Kopenhagen en de Øresundbrug.
Malmö is een multiculturele stad met ruim 165 verschillende nationaliteiten. Dit komt onder
andere tot uiting in de wijk Möllevången, waar je eten uit alle windstreken kunt krijgen. Op
Möllevångstorget vind je van maandag tot en met zaterdag een markt met verse producten.
Deze wijk is populair bij studenten en creatievelingen.
Er zijn ook enkele grote parken in deze groene stad. Kungsparken en Slottsparken liggen

naast elkaar en vormen de grens van het oude stadscentrum. Hier vind je mooie wateren,
bijzondere bomen en wandelpaden. Het Folkets Park is vooral in de zomer gezellig en
uitermate geschikt om met kinderen te bezoeken.

WEINIG TIJD

Folkets Park + Västra Hamnen + Turning Torso + Slottsträdgårdens Kafé + Form/Design
Center

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 19.20 km)
Neem de trein naar station Malmö Triangeln. Ga buiten het station links over de
Rådmansgatan en loop naar de grote weg. Steek over en maak een wandeling door het park
1 . Loop terug en volg Smedjegatan. Slenter op Möllevångstorget over de markt of sla direct

scherp links af. Hier kun je vanavond een drankje doen 2 . Nu is het wellicht meer tijd voor
chocola 3 . Wandel verder over de Bergsgatan voor Thais eten 4 . Ga rechts Friisgatan in,
loop tot het Folkets Park 5 en geniet op het terras 6 . Loop terug via de Monbijougatan en
ga lekker brunchen 7 . Loop door, ga links en gelijk weer rechts als je liever een ‘raw’ lunch
hebt 8 . Volg de weg tot het station. Hier staat de kunsthal 9 . Ga links en de tweede weer
links voor een heerlijk broodje 10 , dan tweemaal rechts voor een avocado-salade 11 en weer
rechts voor vegan 12 . Ga linksaf naar twee lifestyle-stores 13 14 en een theater 15 . Shop
design op de hoek 16 en ga linksaf, de gezellige wijk Davidshall in. Loop links het plein op en
ga rechtsaf voor een diner-adres 17 . Gelijk rechts en weer naar links zijn een sfeervol
gourmetrestaurant en een gastrobar 18 19 . Ga rechts de Regementsgatan op, neem de brug
over het water en pak de waterfiets of GoBoat 20 voor een andere kijk op Malmö. Loop het
oude centrum in, tot een kleine koffiebranderij links 21 . Tijd voor fika! Ga rechtsaf, bezoek een
betaalbare woonshop 22 en ga op het plein rechts en dan links. Deze kerk heeft het
modernste orgel ter wereld 23 . Ga rechtsaf en speel links een potje jeu de boules 24 . Loop
langs het water terug richting het grote plein 25 en steek door naar Lilla Torg 26 . Bekijk aan
het gezellige plein moderne kunst in de binnentuin 27 . Wandel het plein rechts weer af. Kies
op de Mäster Johansgatan 28 of Engelbreksgatan 29 30 waar je vanavond wilt eten. Shoppen
kan ook, aan de Per Weijersgatan 31 32 . Meer keuze aan eetadresjes vind je aan de
Tegelgårdsgatan 33 34 . Loop de straat uit richting park 35 , bezoek een van de musea
en vergeet de vismarkt niet 36 . Loop voor een leuke markthal over de brug naar de
Gibraltargatan 37 . Voor een maaltijd in industriële sfeer 38 loop je helemaal door richting
Hamnparken. Pak dan de bus naar de hoogste (woon)toren van het Noorden 39 , in de
moderne wijk Vestrehamnen. Geniet na een bad en sauna 40 van een prachtig uitzicht over
Kopenhagen.
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1 PILDAMMSPARKEN / BLOOM IN THE PARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De dammen in Pildammsparken werden vroeger gebruikt als waterreservoir voor de
inwoners van Malmö. Inmiddels is het park een recreatief en cultureel hoogtepunt van de
stad. Mede dankzij kroonprinses Margareta, die grote invloed had op het ontwerp ervan. Er is
een amfitheater voor concerten en een oude watertoren die regelmatig
kunsttentoonstellingen huist. Je vindt er ook toprestaurant Bloom in the Park, met uitzicht op
het water.
pildammsparken, bloominthepark.se, entree gratis, lopen vanaf triangeln station

lopen is ook al leuk om te doen.
falsterbogatan 9, www.malmofolketspark.se, +46()40-341000, park altijd open, diverse
openingstijden voor attracties en cafés, entree park gratis, bus 5, 32 folkets park
6 FAR I HATTEN - ETEN & DRINKEN

Far i Hatten (‘vader in de hoed’) werd geopend in 1892 en is het oudste gebouw in Folkets
Parken. Het is een populaire en gezellige plek om met vrienden een koffie of wijntje te
drinken. De bar biedt importbier en biowijnen aan. Er ligt een sfeervol buitenterras bij, waar je
kunt genieten van de lekkere seizoensgerechten of een pizza op 'Pizza Sunday'. In de zomer is
er regelmatig livemuziek en barbecue.

2 BELLE - ETEN & DRINKEN

folkets park, www.farihatten.se, +46()40-6153651, wo-vr 17.00-0.00, za 11.00-2.00, zo
11.00-22.00, pizza 140 sek, bus 32 karlskronaplan

Belle is een hippe, stijlvolle cocktailbar met tarte flambée op de kaart, een soort Franse
pizza. Er zijn ook regelmatig concerten of er draaien dj's in de weekenden. Kijk voor het
programma op hun website.
södra skolgatan 43, belle-epoque.se, +46()40-973990, wo-do 18.00-0.00, vr-za 18.00-1.00,
cocktail 130 sek, tarte flambée 100 dkk, bus 34, möllevångstorget

7 GRAND ÖL & MAT - ETEN & DRINKEN

In een superstijlvol decor kun je bij restaurant-bar Grand Öl & Mat terecht van de brunch tot

Bij Malmö Chokladfabrik is de variatie aan smaken groot, maar al hun chocolade heeft één

een late avondcocktail. Er zijn ook regelmatig livemuziek-avonden of clubnachten. De keuken
biedt een Scandinavische kaart met Franse invloeden, die is samengesteld uit voornamelijk
biologische ingrediënten.
monbijougatan 17, www.grandolomat.se, +46()40-126313, di 11.30-0.00, wo-do 11.30-1.00, vr

ding gemeen: het is allemaal zo biologisch en fairtrade mogelijk, zonder onnodige

11.30-3.00, za 17.00-3.00, zo 11.00-15.00, 200 sek, bus spångatan

3 MALMö CHOKLADFABRIK - SHOPPEN

toevoegingen. Daarnaast is de chocolade 100% notenvrij; fijn te weten voor mensen met een
noten-allergie. Probeer bijvoorbeeld de Sverigestruten (Zweedse kegelchocolade), donkere
melkchocolade met karamel en frambozenstukjes.

8 RAW FOOD HOUSE - ETEN & DRINKEN

Het raw-food-concept houdt in dat de ingrediënten niet hoger dan 42 graden worden

möllevångsgatan 36b, www.malmochokladfabrik.se, +46()40-459505 , ma-vr 10.00-18.00, za
10.00-15.00, triangeln station

verwarmd, om zo alle enzymen, mineralen en vitaminen te bewaren. Dat is dus ook het
principe bij Raw Food House in Malmö. Je geniet hier lekker van hun creatieve keuken met
mooi opgemaakte gerechten.
friisgatan 8, www.rawfoodhouse.se, +46()40-129200, ma-vr 11.00-18.00, za-zo 11.00-17.00,

4 SOI 29 - ETEN & DRINKEN

129 dkk, triangeln station

In een oude chocoladefabriek zit Soi 29, een favoriete plek van de locals. Met Thais
streetfood als inspiratie geniet je hier van de lekkerste Westers-Thaise gerechten. Ook kun je
er na het eten terecht voor een verfrissende cocktail.
bergsgatan 29, www.soi29thaikitchen.com, +46()40-292944, di-do 18.00-22.00, vr-za
18.00-0.00, menu 350 sek, trein station trianglen, bus 34 barkgatan
5 FOLKETS PARK - LEUK OM TE DOEN

Folkets Park zou het oudste openbare park met sociale gelegenheden ter wereld zijn en een
van Zwedens meest bezochte plekken. Al bijna 120 jaar is dit een plek waar de hele familie
terecht kan voor vermaak. Er is hier van alles te beleven. Zo vind je er een cultuurcentrum met
club- en cultuuravonden (Moriska Paviljongen), een midgetgolf, een kinderboerderij, een

9 MALMö KONSTHALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Malmö Konsthall werd in 1975 gebouwd naar het ontwerp van Klas Anshelm. Het is een
van Europa’s grootste expositiehallen voor hedendaagse kunst. De exposities, waar zowel
moderne als klassieke kunst en experimenten worden tentoongesteld, hebben meestal een
internationale focus.
johannesgatan 7, www.konsthall.malmo.se, +46()40-341286, ma-di & do-zo 11.00-17.00, wo
11.00-21.00, entree gratis, triangeln station

populair café met groot terras (Far i Hatten), een kermis en nog veel meer. Er alleen doorheen
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Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

LOCAL

NAME

AMANDA VAN DEN HOVEN

Ze heeft moeite met het kiezen van haar favoriete plekjes,
enkel omdat er daar zoveel van zijn. De stad heeft voor
iedere mood en elk doeleinde iets te bieden en precies dat is
waarom Amanda de stad zo leuk vindt. Of ze nu gaat
brunchen in het weekend, vintage design scoren op een
loppemarked of picknicken in Frederiksberg Have.
De stad leeft op in de zomer, waar ze altijd erg naar uitkijkt.
Festivals in het park en wijntjes bij het water: Amanda is gek
op Kopenhagen.
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