BADEPLASSER
Badevann i flotte Baneheia. Turområde, badeplasser,
flytebrygger, brygge, strand og ferskvann.

Åros Feriesenter – Søgne

Hamresanden – Kristiansand

Barnevennlig, langgrunn sandstrand. Utendørs
oppvarmet saltvannsbasseng.

Norges mest kjente strand. 3,5 km lang sandstrand.
Hamresanden har blått flagg

GIMLE GÅRD

Helleviga – Søgne

To sandstrender, badebrygger, badeflåte og svaberg.

Bendiksbukta – Odderøya

Bynært strandområde. Perfekt for soling, bading og lek.
Terje Rakke©Visit Sørlandet

Strandlinje med svaberg. Oppvarmet utendørsbasseng.

Kristiansands gågate hvor du finner de fleste
av butikkene i byen. Åpent 10–18 (10–17). I juli har
butikkene åpent til 19 (17).

-B
 li med på omvisning, og opplev verftet, skipene og håndverket
-U
 nn deg tid til en bryggesleng mellom skip og småbåter, og få med deg våre
utstillinger på sjø og land
-P
 røv vår nye kafé, prøv våre aktiviteter, og nyt resten av dagen på svabergene utenfor

Adam Read©Visit Sørlandet

Kristiansands nye handlemagasin for mat, mote, design
og velvære. Her finner du blant annet Zara og Starbucks.
Åpent 10–19 (10–18).

Gratis inngang hver dag i juli fra 10.00 til 16.00

SANDENS

- Gjestebrygge og gratis parkering.
- Bussavgang fra Vågsbygd senter hver halvtime.
- Kom sjøveien med M/S Gamle Oksøy eller M/B Høllen.

Kjøpesenter midt i Markensgate, hvor det er sportsbutikker, lekebutikk, H&M og andre motebutikker.
Åpent 09–20 (10–18).

Sjekk vår hjemmeside bredalsholmen.no for flere opplysninger

Innendørs handlegate midt i Markensgate.
Motebutikker, kafé, lekebutikk, bakeri, fiskeutsalg
og kjøkkenutstyr. Åpent 09–18 (10–17).

SKIPPERGATA

Domkirken ligger midt på torvet. Kirken er et av byens
mest imponerende bygg oppført i 1884. Kirken er åpen
noen timer hver eneste dag.
Se kristiansanddomkirke.no for detaljert program.

En av de koseligste gatene i byen, her er det motebutikker, kunstgallerier, kaffebarer og hyggelig kafeer.
I sommermånedene har de fleste butikker åpent
til klokken 17

kristiansanddomkirke.no

OPPLEV BYEN

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

Meld deg på
visitsor.no/sorlandetnyhetsbrev

kl. 12–16

kl. 11 og 13.30

02.07–30.07

Lørdager

kl. 11 og 13.30

Om bord kan publikum oppleve interessante utstillinger
i historiske omgivelser.

For informasjon om åpningstider, priser og arrangementer,
besøk våre nettsider vestagdermuseet.no/hestmanden

06.07–27.07

Onsdager

kl. 18 (motorvogn)

vestagdermuseet.no
Venneslavegen 350, 4707 Vennesla

KRISTIANSAND MUSEUM
Friluftsmuseet på Kongsgård

Opplev livet i Kristiansand, Setesdal og Eiken slik
det var i gamledager og besøk de originale husene.
Trask rundt i minibyen med miniatyrhus fra
kvadraturen. Aktiviteter for barn. Hils på levende
gårdsdyr, som kopplam og kaniner. Utstillinger,
kafe m.m. Omvisninger for grupper hele året.
- Påskeåpent 09. og 10.3. Tov påskeegg
og gå rebus-løype.
- Søndagsåpent i mai og juni
- Sommeråpent 25.06–17.08
- Eventyrtirsdag hele sommeren
- Den store familiedagen 15.8
- Tussa på tunet (forestilling) hver dag 02–10 juli
- Høsttakkefest i høstferien
- Julemarked 27.11
vestagdermuseet.no
Vigeveien 22B, Kristiansand, 38 10 26 90

ODDERØYA MUSEUMSHAVN

Maritim moro for hele familien et steinkast
unna Kvadraturen

- Påskeferien 11.-13. april kl. 11-15
- Seaweedfestivalen 3.-5. juni (eget program)
- Lørdag 18. og søndag 19. juni kl. 11-16
- Sommeråpent i perioden 25. juni-14. august kl. 11-17
- Åpningstider i høstferien kommer på nettsidene.

05.06–04.09 Søndager

Vi viser samtidskunst av lokale, nasjonale og
internasjonale kunstnere. Besøk også vårt bibliotek
med stort utvalg av kunstbøker.

Enten du har lyst på sjømat, gourmet, vegansk, burger
eller pizza, garanterer vi at du finner din favorittmat.

PROGRAM 2022
22.01–13.03

Mari Slaattelid

26.03–22.05

Jan Freuchen

09.06–04.09 Verden er mindre enn ingenting
17.09–27.11

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

FISKEBRYGGA

På Fiskebrygga er det et yrende liv! Sommerstid kan du
nyte delikat sjømat servert på bryggekanten eller du
kan stikke innom det store fiskeutsalget og kjøpe med
deg fersk fisk og skalldyr.

Bruk Trip Advisor:
del dine erfaringer og få tips fra andre
som har besøkt Kristiansand

vestagdermuseet.no
Lille Nodeviga, Odderøya, Kristiansand, 952 34 353

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Søssa Jørgensen & Geir Tore Holm

Tirsdag–søndag
Mandag

kl. 12–16
Stengt

kristiansandkunsthall.no
Rådhusgata 11, 4611 Kristiansand

Spisestedene langs bryggekanten byr på en variert
meny og smaken av Sørlandet.

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

Museet ligger i et nydelig herregårdsmiljø, omgitt av en døgnåpen botanisk hage.
Botanisk hage har et stort mangfold av planter fra ulike deler av verden. I hagen finner
du også årets temautstilling «Seeds and Fruit» med frø og fruktportretter av Levon
Biss, samt en flott samling med polerte stein fra Agder. Siden hovedbygget er stengt
under oppgraderingen åpnes det et nytt minimuseum med tema fremmedarter og
biologisk mangfold. I minimuseet vil det være både kafé og museumsbutikk.
Botanisk hage og uteutstillingene er døgnåpene og gratis for alle.
For åpningstider/pris til minimuseum se vår hjemmeside:
uia.no/naturmuseum-og-botanisk-hage

KRISTIANSAND
TURISTINFORMASJON

Gimleveien 27, Gimle Gård, Kristiansand, 38 05 86 20

REINHARTSEN 1931
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Martin Granum©Visit Sørlandet

LUNSJ I BYEN

På Torvet ligger spisestedene på rad og rekke - Bønder
i Byen serverer fristende retter med lokale råvarer
og Panda Panda byr på leskende smoothies og sunne
salater. Eller prøv en av de mange restauranter som
ligger i Kristiansands paradegate, Markens gate. Bellini
serverer smakfulle italienske retter og hos Mother India
byr hele Norges Sarita på autentiske indiske retter.
Stikk innom et av de lokale bakerier for fristende
gjærbakst og god kaffe.

Reidar Fredriksen er 3. generasjon fiskehandler
i den tradisjonsrike familiebedriften Reinhartsen.
Reidars morfar startet fiskeeventyret i 1931.
Helt siden den gang har Reinhartsen levert sjømat,
vilt og spesialiteter på Sørlandet.
Veien er kort fra fiskemottaket til Reinhartsens
fiskeutsalg på Fiskebrygga og Lillemarkens kjøpesenter.
reinhartsen.no
92 28 85 00

ARKIVET FREDS- OG MENNESKERETTIGHETSSENTER

ARKIVET holder til i bygningen som under andre verdenskrig fungerte som Gestapos
hovedkvarter på Sørlandet. Gjennom den faste utstillingen «Brennpunkt Arkivet»
formidles ARKIVETs historie. Midlertidige utstillinger aktualiserer historien og tar
opp dagsaktuelle temaer. Kafé og museumsbutikk.
Voksen (18+) 90,- / Barn 40,- / Honnør og student 70,04.07–21.08

Tirsdag–lørdag
Søndag
Mandag

kl. 11–16
kl. 12–16
stengt

Daglig omvisning: Norsk: kl. 12 – Engelsk: kl. 14
Billetter til omvisning er til salgs på nettsiden arkivet.no

@reinhartsen1931

Vesterveien 4, 4616 Kristiansand, 38 10 74 00

KILDEN TEATER OG KONSERTHUS

Kilden teater og konserthus i Kristiansand er et av
Nordens mest spennende miljøer for profesjonell
scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer
Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater,
Kilden Opera og Kilden Kultur.
Bygget sto ferdig i 2012 og er arkitektonisk
prisbelønnet og spektakulært. Kilden rommer
fire saler, med plass til 2270 publikummere.

SOMMER I KILDEN

I løpet av sommeren er det gratis kulturopplevelser
for hele familien, og på brygga byr vi på nydelig
grillmat i sola.
Velkommen til Norges flotteste kulturbygg.
Les mer på kilden.com

Jon Petter Thorsen@Aptum

Rådhuskvartalet like ved Domkirken på Torvet:
Rådhusgata 18 | Tlf.: 38 07 50 00
turistinformasjon@kristiansand.kommune.no

08.00–15.30
stengt

NATURMUSEUM OG BOTANISK HAGE,
UNIVERSITETET I AGDER

Levon Biss

Inge dalen©Visit Sørlandet

@visitkrs
Tagg ferieminnene dine med:
#visitkristiansand #barnasbykrs

Tor Simen Ulstein

Kjøp en is og kikk på båtene som tøffer gjennom
Gravane-kanalen.

Magnus Furset©Visit Sørlandet

Søndag

Gratis inngang

Visit Kristiansand
Har du barn? Få tips og anbefalinger på
Barnas Sørland og Barnas By Kristiansand

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag
Lørdag–søndag

12.09–06.11

Voksen (18+) 100,- / Barn 80,-

Hestmanden vil også være tilstede under «Kaperdagene»
i Farsund, «Fjordsteam» i Bergen
og «Arendalsuka».

01.01–31.12

Oppdatert arrangementskalender
med oversikt over festivaler,
utstillinger og mye mer finner du
på visitkrs.no

kl. 11–15
kl. 11–17

KRISTIANSAND KUNSTHALL

Du spiser og drikker godt i Kristiansand.

Få ferietips, kampanjetilbud og nyheter om Sørlandet
direkte i din mailboks.

kl. 11–18

Mandag–onsdag
Torsdag–søndag

Billetter forhåndskjøpes på blett.no

Norges første museumsjernbane

10.07, liggende til kai på Bredalsholmen i Kristiansand.

KULTUR OG MUSEER

UT OG SPISE

I denne reiseguiden finner du kart, tips, råd og inspirasjon
til å oppleve det beste av Kristiansand og nabokommunene.

Hver dag

15.08–11.09

Bli med på tur i flott natur med ærverdige
damplokomotiver og gamle trevogner.

SETESDALSBANEN

Veteranskipet D/S Hestmanden har overlevd to verdenskriger og seiler den dag i dag for egen maskin som et
levende minnesmerke over sjøfolkenes innsats under
krigen.

MAT

13.06–14.08

Opplev plastbåteventyret og skjærgårdslivet på
Sørlandet gjennom våre innen- og utendørs
utstillinger. Lærerike og artige opplevelser for barna;
saltvannsakvarium, lag krabbesnøre, knuter og knop
og barkebåtspikking. Det er mulig å ta seg et bad, låne
robåt og leie SUP-brett med et historisk kart.

Avgangstider 2022 fra Grovane stasjon:

I år holder Norsk krigsseilermuseum åpent fra 24.06 til

kl. 11–15
kl. 11–17

Jon Petter Thorsen@Aptum

Magnus Furset©Visit Sørlandet

D/S HESTMANDEN Norsk krigsseilermuseum

Mandag–onsdag
Torsdag–søndag

Voksen (18+) 100,- / Barn 50,-

Linda Evensen©Vest Agder museet

MARKENS

09.05–12.06

vestagdermuseet.no
Gimleveien 23, Gimle Gård, Kristiansand, 38 10 26 90

På Bredalsholmen like utenfor Kristiansand restaureres historiske jern- og stålskip på
et historisk verft, anlagt i 1876. Verftet er vernet av Riksantikvaren som et teknisk- og
industrielt kulturminne av stor nasjonal verdi. Her vil du kunne se, høre og kjenne lukten
av gammelt skipshåndverk. Gammel rust blir brent ut og nytt forbindes til gammelt med
glødende nagler av jern, en teknikk som forsvant ut av verftsindustrien da sveising tok
over på 1950-tallet.

LILLEMARKENS

På nettsiden visitkrs.no finner du oversikt over hva
som skjer i byen.

- Sommeråpent 25.06–17.08
-O
 nsdager og søndager kl. 12–16, omvisning hver
hele time
-T
 orsdager kl. 12–16 åpent for forhåndsbooking
av omvisninger
-S
 kattejakt for barn på utvalgte torsdager
- Høstferie: «Det spøker på Gimle» og omvisninger
- Jul på Gimle Gård 20.11

BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER

Stengt

vestagdermuseet.no
Møvik, Kroodden, 4624 Kristiansand,
38 08 50 90 / 913 43 938

Voksen (18+) 100,- / Barn 50,-

KULTUR OG MUSEER

TORVKVARTALET

SE HVA SOM SKJER
I KRISTIANSAND

Gimle forteller en unik historie om endring fra
1800-tallet til et mer moderne liv. Gården står fryst
i tid slik siste eier Titti Arenfeldt etterlot den i 1982.
Omfattende samling av malerier, møbler, sølv m.m.
Engelsk landskapspark og rosehage.

kl. 12–16

17.05

Steinar Furu

Bertesbukta – Lund

POSEBYEN

VELKOMMEN

20.02–08.05 Søndag

12 forskjellige sklier. Innendørs og utendørs badeland.

Skottevig Feriesenter – Høvåg

www.visitkrs.no

Voksen (18+) 100,- / Barn under 4 år gratis /
Barn (4+) 50,- / Student 50,-

Badelandet – Dyreparken

Strandpromenaden går fra Bystranda langs båthavna til
Kilden teater og konserthus. På veien er det lekeplasser,
badeplass, park med fontener, kafé, restauranter,
båthavn og populære Fiskebrygga.

KRISTIANSAND DOMKIRKE

Opplev verdens nest største kanon (kaliber 38 cm) på
Møvik 10 km vest for Kristiansand. Det tyske anlegget er
i dag museum med utstillinger og ammunisjonsjernbane.
Daglige avganger i sommersesongen. Nytt publikumsbygg med museumsbutikk og kiosk/kafé.

Idyll et steinkast fra byen. Ypperlig for hele familien
med strand, plen, svaberg og stupebrett.

Shopping, sol og bading – nesten som i Barcelona.
Bystranda har blått flagg.

STRANDPROMENADEN

Ta en rusletur gjennom gatene og hils på de lokale
som bor her.

Verdens nest største landfaste kanon

Julebauen/Guttebukta – Lillesand

Bystranda – Kristiansand

Turstier, badestrender, svaberg og grillplasser med benker.

Den gamle bydelen i Kristiansand heter Posebyen og
har en sjarmerende trehusbebyggelse. I den nordøstre
delen av Posebyen finner du en av Nord-Europas største
samlinger av lav, gammel trehusbebyggelse.

KRISTIANSAND KANONMUSEUM

Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet

3. Stampe Baneheia – Kristiansand

I og rundt Kristiansand finnes det mange flotte badeplasser med strender, svaberg og brygger. Her er de ti
beste plassene å ta seg en dukkert.

Victoria Nevland©Visit Sørlandet

Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet
Martin Granum©Visit Sørlandet

2022

KLAR FOR EN DUKKERT?

Gå en tur i Ravnedalen, byens flotte naturpark og
grønne lunge. Ta en tur til toppen av Ravneheia og
nyt den fantastiske utsikten over byen. Om sommeren
holdes det konserter, quiz og annen underholdning i
parken og sommeråpne Café Generalen serverer deilige
fristelser som hamburgere, salater og annet snacks.

Tor Simen Ulstein

RAVNEDALEN

KULTUR OG MUSEER

Lisbeth Finsådal©Visit Sørlandet

KRISTIANSAND

SHOPPING

Adam Read©Visit Sørlandet

OPPLEV BYEN
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Fra medio juni til medio august.

KIDS CLUB

Første avgang kl. 11.00. Søndagskjøring etter avtale. Værforbehold ved all kjøring.

Barneklubben er et tilbud hvor det hver dag er en
ny og spennende aktivitet på programmet. Klubben
kan inkludere Klatrevegg, pump track, bueskyting,
vannpark og laser tag.
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Aquarama
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Kjører daglig mellom Lillesand og Kristiansand, gjennom Blindleia. Passerer
uthavnene Brekkestø, Åkerøya, Kjøpmannsvik, Gamle Hellesund, Ulvøysund,
Randøya og Dvergsøya. Skjenkebevilling. Turen varer i 3 timer en vei.

Denne sommeren kan du kose deg ombord på den
nyoppussede fullriggeren Sørlandet med god mat og
drikke, og ikke minst; en fullspekket konsertmeny med
noen av landets fremste musikalske artister.

LILLESAND

Ti
nn

25.06-07.08
fra Langbrygga, Lillesand

Mandag–søndag

kl. 10

fra Kai 6, Kristiansand

Mandag–søndag

kl. 14

JUSTØYA
KJEVIK

AQUARAMA BAD

HAMRESANDEN

Aquarama

UIA

KRISTIANSAND
KAI 6

ØYHOPPING MED BADEBÅTEN (M/S BRAGDØYA)
Dette er turen for deg som vil på rundtur eller øyhopping i den vakre skjærgården
utenfor Kristiansand. Badebåten har to daglige avganger på sommeren fra Kai 6
i Kristiansand (hvor Tollbodgata møter havet). Vi går innom Bragdøya, Randøya,
Stokken og Dvergsøya, der det er mulighet for å kjøpe seg noe forfriskende. Du velger
selv om du vil gå av på en av øyene og ta siste båten hjem. Er du litt mer eventyrlysten,
kan du ta med hengekøye/telt, og ta båten tilbake dagen etter. Vi har også andre
overnattingsmuligheter for de som ikke er campere, se bragdoya.no
Rundturens varighet: 11–13:45 eller 14–16:45 (hver dag)
Pris kr tur/retur: Voksen 290,- / Barn 100,bragdoya.no
974 79 440

Kai 6 Kristiansand

Avgang

kl. 11:00

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 11:15 / kl. 11:20

Randøya

(Stopper ved signal/vink til kapteinen)

kl. 12:05

Stokken

(Stopper ved signal/vink til kapteinen)

kl. 12:10

Dvergsøya

Ankomst (Pause 30 min) / Avgang

kl. 12:30 / kl. 13:00

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 13:25 / kl. 13:30

Kai 6 Kristiansand

Ankomst / Avgang

kl. 13:45 / kl. 14:00

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 14:15 / kl. 14:20

Randøya

(Stopper ved signal/vink til kapteinen)

kl. 15:05

Stokken

(Stopper ved signal/vink til kapteinen)

kl. 15:10

Dvergsøya

Ankomst (Pause 30 min) / Avgang

kl. 15:30 / kl. 16:00

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 16:25 / kl. 16:30

Kai 6 Kristiansand

Ankomst / Avgang

kl. 16:45 / kl. 16:45

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 17:00 / kl. 17:05

Lumber

Ankomst / Avgang
kl. 17:10 / kl. 17:15
(Kan bli kansellert om det ikke er passasjerer)

Bragdøya

Ankomst

kl. 17:20

SØM
HØVÅG

ROLIGHEDEN
ODDERØYA

R

SKOTTEVIK

GE

Dette er turen for deg som ønsker en opplevelsesrik båttur. Turen går fra Kai 6
(hvor Tollbodgata møter havet) 6 i Kristiansand, vestover mot Søgne, fire dager i
uka. Vi stopper for omvisning ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter, det blir
bademuligheter eller rusletur i Romsviga, muligheter for en matbit på Verftet i
Ny-Hellesund. Ønsker dere å bli lenger i Romsviga, kan du gi beskjed til kapteinen,
så kan vi hente dere på returen.

BRAGDØYA

ST
AV
AN

25.06–07.08

ÅGERØYA

SØRLANDSPARKEN

DAGSTUR PÅ VERNEVERDIGE M/B HØLLEN

I badelandet og velværeavdelingen finner du Over
10 ulike bassenger, med bl.a. surfebølge, klatrevegg
og 5 vannsklier for store og små.

DYREPARKEN
BREKKESTØ

Elisabeth Høibo©Visit Sørlandet
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Priser og eventuelle andre endringer: se vår nettside.

www.blindleia.no
Vestregt 7, 4790 Lillesand, 959 35 855

Aquarama bad er Sørlandets største innendørs
svømmeanlegg. Idrettsbassenget på 50 x 25 meter
har baner for både mosjonister og elitesvømmere.
Stupetårnet er 10 meter høyt.

TINGSAKER

M/B ØYA SIGHTSEEINGBÅT

FULLRIGGEREN SØRLANDET

Se hele sommerprogrammet på fullriggeren.no

Aquarama

ve

Lading for el-bil

BÅTTURER

@aquaramakrs

Aquarama

P

st

n

Møllevannsveie

Grim torv

Tangen 8, 4608 Kristiansand, bad@aquarama.no

Følg oss på Facebook og Instagram
(@aquaramakrs) for mer informasjon.

Fiskebrygga

Arkivet

aquarama.no
38 60 20 20

Test grensene dine i stupetårnet. Konkurrer mot
vennene dine i skliene eller hinderløypa. Finn balansen
på AquaSurf eller ta ungene med på skattejakt i badet.
På Aquarama finnes det aktiviteter for både store og
små, hele året. Maskoten, AquaLama, er i badeland
hver helg og i sommerferien!

Kjærregårdsbukta

Vesterv
e

Aquarama

FJORD CRUISE MED FULLRIGGEREN SØRLANDET

For åpningstider og priser, se aquarama.no.
Ps! Vi har dag 2-billetter til 50%.

AKTIVITETER PÅ AQUARAMA

øly

(Båtavganger)

r Lin

Aktivitetsanlegget Aquarama ligger på Bystranda
i Kristiansand. Her kan du boltre deg i svømmebassengene, roe ned i spa, eller sole deg fra
utebassenget. Her kan hele familien kose seg!

Unn deg en avslappende dag i Aquarama Spa. Våtspaet
inneholder blant annet varmtvannsbasseng, dampbadstue, kaldkulp, opplevelsesdusj, saltluftbadstue og
eukalyptus-badstue; her finner du roen for både kropp
og sjel. Kombinér gjerne med besøk i badet.

Nodeviga

Odderøya
museumshavn

KAI

Colo

AQUARAMA

AQUARAMA SPA

Bendiksbukta

Sj

Havnegata

Rv9

len

Rododendronpark og atelierer for billedkunstnere.
Myren Grafikk har salg av grafikk.
For mer detaljert kart se midt-agderfriluft.no
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MYREN GÅRD

Otterdalsparken

Lekepark

BUSSTERMINAL

JERNBANESTASJON

EN

FERGETERMINAL

AQUARAMA

Post
Vestre Strandgate

rivo

5 minutter unna sentrum med merkede turstier, gallerier
og hyggelig kafé. Fine badeplasser med strender og
svaberg. Kafeen på Odderøya er åpen hver søndag fra 11-16.

M
P

På togtur får du se Kristiansand sentrum på en morsom måte. En rundtur tar minimum
30 minutter. Bli med på en hyggelig opplevelse, med flere stoppesteder underveis.

ODDERØYA

Gjestehavn

E39

Parken har hindringer som vippeplanker, kurver,
svingbro montert i trær, balansebjelker og ramper.
Pump track banen er tilrettelagt for alle nivåer med
visse utfordringer. For å få opp momentet, må man
utføre en opp/ned «pumpe» bevegelse for å drive
sykkelen fremover. På TrollAktiv kan du leie: elsykkel
mountainbike og BMX.

Kirkegata

M

P

Fonteneanlegg med granittskulpturer laget av kristiansandskunstneren Kjell Nupen. Gjestehavn med isbar og
en liten kafé. Sjøhuset restaurant ligger like ved.

Festningsgata

Sørlandets Kunstmuseum
Domkirken
M

OTTERDALSPARKEN
Christiansholm festning

Wergelandsparken
Skatepark

Merket turløype, ca. 9 km rundløype hvorav ca. 4 km
Lysløype, i byens fineste turterreng. Fine badeplasser og
utsiktspunkter som Holmenkollen og Den omvendte båt.

Lekepark

M

P

B A N E H E IA

trollaktiv.no

JEGERSBERG

Østre

Rådhusgata

Gyldenløvsgate

Skippergata

Henrik Wergelandsgate

M

M

2. Stampe

Naturpark med kafé som har kulturkvelder om sommeren.
Scene med sommerkonserter. Merket sti gjennom Baneheia
til sentrum, 1,6 km.

Østre havn

Holbergsgate

K VA D R AT U R E N

vitensor.no
Markensgate 21A, 37 00 67 67

RAVNEDALEN NATURPARK

Lekepark

Lekepark

Kronprinsensgate

Helårs naturområde med merkede turløyper og et yrende
dyreliv. Fine badeplasser med strand og brygge. Lysløype.

Tangen

BYSTRANDA
P

STRANDPROMENADEN

S. Gund.

3. Stampe

Lørdag og søndag kl. 11–16
For åpningstider i skoleferier, følg med på nettside.

SYKKEL PARK & PUMP TRACK

Lillemyrveien

E1
8

ønnve
Svarttj

Vitensenteret Sørlandet finner du midt i Kristiansand sentrum. Vitensenteret har åpent
i helger og skoleferier og byr på spennende og morsomme aktiviteter for hele familien,
bl.a. aktivitetsløype, utfordringer og oppgaver som i Mesternes Mester.

Bestill online for best mulig pris

BANEHEIA

E l v e g ata

M

VITENSENTERET KRISTIANSAND

Se dyreparken.no for program og bestilling av billetter og overnatting.

Ta beina fatt i byen. Bymarka i og rundt Kristiansand byr
på flotte turløyper tilrettelagt for gående, løpende eller
syklende.

Galgebergtangen

Q42

Kristian Ivs gate

Parken tilbyr 2 typer turer: familierafting og white
water rafting.

Prestvika

Elvegata

Tordenskjoldsgate

Parken tilbyr mange flotte utendørsopplevelser.
TrollAktiv har over 20 spennede aktiviteter inkl. white
water rafting, familierafting, SUP, laser tag, paintball,
sykling, klatrevegg, pil og bue park, vannpark, kajakk,
kano, klatrepark med zip line og fjellklatring. Parken
ligger 1 times kjøring fra Kristiansand og det er gratis
parkering.

U IA

OTRA

Svarttjønn

En helt egen øy med badegøy. Et stort inneområde med bassenger og sklier. Ute åpner
vi opp når sommeren kommer. Her er det noe for alle aldre. Liten som stor. Både ute
og inne. Sklier, bassenger, sandstrand, hinderløype, hoppetårn. Nyhet 2022; Lagunen
Beach Club- for de litt eldre barna.

Klatreparken på TrollAktiv er designet med en
kombinasjon av utfordrende klatreelementer inkludert
zip lines, stiger og balanseaktiviteter. Parken har 5
løyper som passe til store og små. Klatreparken bruker
et nytt og moderne sikringssystem som betyr at du er
tilkoblet fra begynnelse til slutt.

Kirkebukta
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Galgebergveien

Lømslan
dsvei

EVJE KLATREPARK

Rafting er den mest populære utendørsaktiviteten
i Evje. Bli med på en spektakulær og actionfylt
opplevelse i en av sommer-Norges varmeste elver, Otra.

sv

POSEBYEN

Åpent hver dag fra påske til høstferien

Høivold Brygge

Vindmøllegangen
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Midt-Agder Friluftsråd

TrollAktiv
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Snorresgate

U IA

So

Fr

Strandveien

OTRA

En hel verden med fantastiske opplevelser. Parken har 117 dyrearter, en rekke
attraksjoner, rikt underholdningstilbud og mange kjente og kjære karakterer du kan
treffe. Du kan også bo i eventyret; Sjørøverhotellet Abra Havn, Dyreparken Hotell
og Kardemomme by er bare noen av muligheten. Alt i, eller i kort gangavstand til
Dyreparken og Badelandet. Du våkner opp og kan rusle rett inn i parken. Egne kveldsforestillinger med Kaptein Sabeltann og hans menn eller du kan se en annerledes sirkusforestilling der røveren Jesper har fått sin helt egne sirkus forestilling; Sirkus Jesper.
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Åpent alle dager hele året

RAFTING

sgate

Torridalsv

DYREPARKEN

TrollAktiv passer for familier og venner som ser etter
actionfylte og morsomme opplevelser.

Lund Kirke

laussøn

Egsveien

TROLLAKTIV ADVENTURE PARK

M. Thranesgt
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Tollbodgata

Det er mulig å leie kano, SUP, sparkesykkel, elsykkel
og mountainbike.

Gamle
Kirkevei

Flat
e

57 meter fritt fall i rå natur

TrollAktiv tilbyr flere gode overnattingsmuligheter
som feriehus, hytter, camping og bobilcamp med
mange fasiliteter i område slik som sauna/badestamp,
mini golf, trampoline og lekeplass.

Gimleveie
n

UTLEIE

Om du ønsker litt ekstra spenning under ditt Sørlandsopphold, bør du ta turen til
Juvet nord for Stokkeland, ca. 20 minutter utenfor Kristiansand. Her starter eventyret
med en svimlende gåtur over en 40 meter lang hengebru, før du får sjansen til å
oppleve 57 meter fritt fall over den ville og vakre fossen og juvet. Advarsel: Meget
avhengighetsskapende! Se nettsiden for booking, åpningstider og annen relevant info.

Daniel Schjott

TrollAktiv
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OPPLEVELSER

Parkveien

Kristiansand
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TROLLAKTIV

Gimle gård
Agder naturmuseum
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SOMMERSEILAS I JULI MED M/S GAMLE OKSØY

INDRE ULVØYA

BÅTRUTER

DVERGSØYA

BREDALSHOLMEN

Kilden – Bredalsholmen - Høllen

DVERGSNESTANGEN

MØVIG

M/S Bragdøya
M/B Høllen

RANDØYA

For mer informasjon og billetter: www.lindesnesshop.no

Turens varighet: 12:00–18:00 (tirsdag, torsdag, lørdag og søndag)
Pris kr tur/retur: Voksen 390,- / Barn 100,-

M/B Øya

HØLLEN

30.06–07.08
Kai 6 Kristiansand

Avgang

kl. 12:00

Bragdøya

Ankomst / Avgang

kl. 12:15 / kl. 12:20

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Ankomst / Avgang

kl. 12:30 / kl. 13:15

Romsviga

Ankomst / Avgang

kl. 13:55 / kl. 14:40

Ny-Hellesund

Ankomst / Avgang

kl. 15:10 / kl. 16:35

Kai 6 Kristiansand

Ankomst

kl. 18:00

ÅROS

ROMSVIKA
HELLEVIKA

M/S Gamle Oksøy

FLEKKERØY
OKSØY
FYR

BORØYA

GRØNNINGEN
FYR

Blindleia

NY-HELLESUND

NY-HELLESUND

BLINDLEIA

Blindleia i Lillesand er strekningen mellom
Ulvøysund og Lillesand. Her er små holmer og
viker med bademuligheter, nydelige landsteder
med hvitmalte Sørlandshus.
Vi kaller det Norges vakreste kyststrekning.

Ny-Hellesund i Søgne er en av de best bevarte
uthavnene langs sørlandskysten og kulturmiljøet
i uthavnene ble fredet i 2016. Den idylliske
uthavnsperlen består av tre øyer: Helgøya,
Kapelløya og Monsøya.
Gå kyststien på Kapelløya og nyt en god lunsj på
Verftet. Og husk badetøy på varme sommerdager.

