SPECIALERBJUDANDE FÖR DIG SOM BOKAT HOTELL OCH KONSERT
Brunch & Boule

Disgusting food museum

Avnjut en härlig brunch i fyra serveringar. Brunchen serveras vid bordet och får ni inte nog är det bara att be om mer.
Utöver brunch ingår 1.5 h boulespel på grusig boulebana i
”Fransk stadspark”.
Tid: Lördag 3/10 & Söndag 4/10 10.30-15.00
Adress: Drottningtorget 8, Malmö
Pris: 295 kr/person (Ord. pris: 395kr/person) Barn äter
för halva priset.
www.boulebar.se

Disgusting Food Museum ger besökaren en möjlighet att
utforska mat från hela världen och ändra sin uppfattning
om vad som är ätbart och oätbart. Äventyrliga besökare
kommer uppskatta möjligheten att lukta och smaka några
av dessa beryktade maträtter. Vågar du lukta på världens
mest stinkande ost? Eller smaka på godis som görs med
metallrengöringsmedel?
Tid: Fredag 2/10 kl. 15-19, Lörd 3/10 samt söndag 4/10.
Vid varje heltimme är 25 platser abonnerade.
Adress: Caroli City, Malmö
Pris : 150 kr per person (ord.pris 185 kr)
https://disgustingfoodmuseum.com/wol

Yoga med levande klassisk musik

Hilma af Klint, Moderna Museet Malmö
På Moderna Museet i Malmö får du som besökare möjlighet att stifta bekantskap med den fascinerande och banbrytande svenska konstnären Hilma af Klint i en omfattande
presentation.
Tid: Lördag 3/10 kl. 17 & 17.15, söndag 4/10 kl. 10 & 10.15
Adress: Ola Billgrens plats 2-4, Malmö
Pris: 130 kr per person (detta inkluderar entréavgift och
exklusiv visning).
https://bit.ly/3lK5cab.

YallaTrappan
Yalla Trappan är inget vanligt företag. Yalla Trappan är ett
arbetsintegrerade socialt företag och kvinnokooperativ som
startade på Rosengård i Malmö 2010. I denna unika aktivitet har du möjlighet att lära dig tillaga, stadens ”nationalrätt”, falafel med Malmös egna falafeldrottning Mona.
Tid: Lördag 3/10 11-13 samt 14-16.
Adress: Frölichs väg 4, Rosengård
Pris: 100 kr per person (OBS! Begränsat antal platser, först
till kvarn. 10 personer per tillfälle
Länk skickas ut i samband med din bokningsbekräftelse från
hotellet.

Installationsvy Hilma af Klint – Konstnär, forskare, medium på Moderna Museet Malmö.
Foto: Helene Toresdotter © Stiftelsen Hilma af Klints Verk

Avrunda helgen med något alldeles särskilt: yoga till livemusik tillsammans med instruktören Wivi-Anne Nyberg från
HelhetsAkademien och stråkmusiker från Malmö Symfoniorkester. Inga förkunskaper krävs utan du är välkommen
både som nybörjare och mer erfaren.
OBS: Alla deltagare behöver ta med egen matta.
Tider och lokaler söndag 4/10:
09.00-09.45 Malmö Live
Lokal: CA6, vån. 2 (ovanför biljettkassan)
Adress: Dag Hammarskjölds torg 4
10.45-11.30 Scandic Triangeln
Lokal Ballroom vån. 3
Adress: Triangeln 2
12.30-13.15 Malmö Arena Hotel
Lokal: Terrassen
Adress: Hyllie Boulevard 12.
Pris: 100 SEK
Endast 30 deltagare per klass.
Länk skickas ut i samband med din bokningsbekräftelse från
hotellet.

Bar Hopping!
Fredag och lördag är det Happy Hour i alla barer för de
medverkande hotellen. Mellan 17.00-19.00 kan man smaka
varje hotells speciellt framtagna Weekend For Love-drink till
bra pris. Alkoholfritt alternativ finns.

Fråga även hotellet du bor på vad de har för specialerbjudande i samband med ditt besök.

