
Fira påsk i Malmö. Gå på konstrundor, drick ett glas vitt vin på Malmös mysigaste bakgård eller en 
promenad i bokskogen med spännande innehåll. Mer tips på roliga aktiviteter kommer här nedan. 

BOKSKOGEN
Under påsken finns det en hel del roliga aktiviteter i bokskogen, både för vuxna och barn.
malmo.se/Uppleva-och-gora/Besoksmal/Bokskogen

PÅSKPYSSEL PÅ MALMÖS VACKRASTE MUSEUM
Under skärtorsdagen och långfredagen kan barn upp till 12 år påskpyssla på 
Malmö Museum och Slottsholmen. 
malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Kultur-och-natur-till-forskolor-och-skolor/
Malmo-Museers-pedagogiska-verksamhet/Pask

KONSTRUNDA BÅDE FYSISKT OCH DIGITALT
Årets konstrunda på vackra Österlen är inställd men på Malmö Konsthall kan man fortfarande 
uppleva olika konstupplevelser från utvalda konstnärer. Kan man inte lämna hemmet i påsk 
så går det även att upplevas digitalt där en konstpedagog visar och berättar om konsthallens 
pågående utställning. 
konsthall.malmo.se/valkommen

UTSTÄLLNINGEN MODEST FASHION PÅ MALMÖ MUSEUM
mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/
modest-fashion-ny-modeutstaellning-paa-malmoe-museer-3160790

MALMÖS STÖRSTA UTESERVERING
Boulebar är en av Malmös största uteserveringar. Fokuset är på att spela boule, som passar för 
både barn och vuxna, men under påsken kommer det även att finnas brunch alla dagar samt 
dagens påskrätt. Är man inte sugen på att äta eller spela boule så kommer det att finnas musik 
quiz på torget utanför och en skyttebana under skärtorsdagen.
boulebar.se/bar-restaurang/drottningtorget-malmo
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EN RUNDA PÅ HYLLEBADET
Om man vill uppleva badaktiviteter då är Hylliebadet det bästa stället att besöka under påsk-
lovet. Det finns kul aktiviteter för både vuxna och barn. 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Bada-och-simma/Hylliebadet/Besoka-Hylliebadet

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

FUNNYS ÄVENTYR
Besök Funnys äventyr med barnen för en härlig runda i våra spännande barnboksvärldar: 
funnysaventyr.se

STAPELBÄDDSPARKEN / SKATE
Malmö är ju kända för sina skateparker så varför inte passa på att besöka stapelbäddsparken 
under påsklovet och testa på att åka skateboard.
malmo.se/Uppleva-och-gora/Fritidsaktiviteter/Idrott--traning/Sporter/Skateboard 

HYR EN CYKEL
Det kan ju inte bli bättre än att få cykla runt i staden och uppleva Malmö ur ett cykelperspektiv. 
Travel shop: travelshop.se/shop/cyklar/hyrcyklar
Malmö by bike: malmobybike.se

GOLFBANOR MALMÖ / SKÅNE
Spela lite påskgolf (eller mycket), här kommer tips på olika golfbanor:
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/golfbutiken

UTEGYM 
Med den goda påskmaten så behöver man röra på sig lite också, varför inte testa något av alla 
våra fina utegym. 
malmo.se/Uppleva-och-gora/Fritidsaktiviteter/Idrott--traning/Utegym

KONSERT 
Upplev konserter i Malmö under påsken. 
HIPP: malmostadsteater.se/hipp
Plan B: planbmalmo.com
Malmö Live: malmolive.se/program
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DISGUSTING FOOD MUSEUM
En spännande upplevelse för alla sinnen.
disgustingfoodmuseum.com

FOLKETS PARK
Från och med 18 mars kommer parken vara klädd i full vårskrud, med färgglada dekorer och 
lekfullt pynt. 
Den 1 april öppnar parkens bodar för säsongen. Det är utlåningsboden för sportprylar, 
klädboden där man kan hitta en ny våroutfit och den mycket uppskattade bokboden där du 
kan lämna och hämta böcker.
malmofolketspark.se
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