Välkommen till Trelleborg!
Trelleborg är Sveriges sydligaste stad som lockar med ett grönskande centrum,
varierad shopping, offentlig konst och flera museer. Sommartid vajar palmerna
längs infarten och under hösten sprakar den långa Ginko Bilobaalléen i gult. I
Stadsparken vandrar du bland påfåglar, höns, gäss och ett hundratal olika träd.
Shoppingutbudet erbjuder allt från unika butiker till större kedjor och service.
Trelleborg har fått sitt namn efter den vikingatida trelleborg som återskapats på
sin ursprungliga plats mitt i staden.
Scanna koden för fler tips & evenemangskalender, eller besök visittrelleborg.se
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Palmtåget stopp

Palmbussen station

Husbilsparkering

Palmtåget runda

Lekplatser

Start Skåneled

Gågata

Hundrastplatser

Start Pilgrimsväg

Notera att öppettider osv kan
variera. Besök visittrelleborg.se
för mer information.

och café. Museibutiken har
unika souvenirer, leksaker
och annorlunda presenter.

MUSEUM

KYRKOR
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Axel Ebbes Konsthall
Lokala konstnären Axel
Ebbes samlade verk inom
skulptur, måleri, grafik och
teckning i eget museum.
Borgquistska hattmuseet
Titta på hattar, mössor och
pälsar i historiska miljöer.
*Tidsbokning krävs
Frisörmuseet
Frisörverktyg och utrustning
från 1800-talet och framåt.
*Tidsbokning krävs
Trelleborgs Sjöfartsmuseum
Fiskets och sjöfartens
historia.
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S:t Nicolai kyrka
Kyrka från mitten av
1200-talet.

PARK & TRÄDGÅRD
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Gingko Biloba allé
En av Europas nordligaste
gingkoalléer.
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Palmer
Palmerna har funnits
i Trelleborg sedan
1984. Vintertid lever de
i ”palmhuset” för att
sommartid planteras ut i
staden.

Trelleborgen
Återskapad vikingaborg med
museum, butik, café och
vikingagård. Vikingagården
utomhus är öppet året runt.
Trelleborgs Museum
Kulturhistoriskt museum
med utställningar, biograf

S:ta Katarina klosterruin &
klosterträdgård
Resterna av
Franciskanermunkarnas
kloster som grundades
1267 med omgivande
klosterträdgård.
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Trelleborgs Stadspark
Anlagd 1896, med över
100 olika sorters träd,

fågeldamm, utescen, lekplats
och konst. Påfåglar och
hönor vandrar fritt!
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Generationsparken
Lekplats, boulebanor,
skatepark, utegym och
hundrastplats.

ligger stadens äldsta hus.
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Stortorget
Stadens hjärta precis intill
Stadsparken med Axel Ebbes
konstverk Sjöormen i mitten.
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Hamngatan 9, ”Ångkvarnen”
Ångkvarnen från 1897 är
riven, men i den renoverade
magasinbyggnaden finns
hotell, kontor m m.
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Rådhuset
Byggdes på 1860-talet som
elementarskola. 1910 blev
huset rådhus, men det stora
sammanträdesrummet var
ursprungligen gymnastiksal.

20.

Vattentornet
58 meter högt med café &
uteservering i bottenplan.
Rosé och sallad på menyn.
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Palmtåget & Palmbussen
Palmtåget tar dig på en
trevlig sightseeingrunda
i city. Dubbeldäckaren
Palmbussen tar dig mellan
Trelleborg och Smygehuk
med stopp på Dalabadet. Se
hållplatser och tidtabell på
visittrelleborg.se

SHOPPING & FIKA
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Gågatan
Stadens shoppingstråk! Här
hittar du flertalet caféer,
modebutiker, service och
restauranger.
Valengallerian
Galleria med ett 30-tal
butiker, mataffär och service.

OFFENTLIG KONST
15.

A. Böst, Fred Åberg
B. Muralmålningen, Johan
Falkman (i Ångkvarnen se nr 18)
C. Nästan halvvägs, Fred Åberg
D. Sjöormen, Axel Ebbe
E. Små varelser, Ralf Borselius

ARKITEKTUR
16.

Gamla Torg
Trelleborgs äldre centrum
med kyrkan i norr, klostret
i söder. I nordvästra hörnet

