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KRISTIANSTADS KOMMUN

TivoliBadet är en naturlig mötesplats,  
som ligger i centrala Kristianstad.  
Här finns aktiviter som passar alla,  
stora som små, där glädje och rörelse  
står i centrum.
Är du nyfiken på vår populära aufguss, vattenträningen eller det spännande  
barnlandskapet, besök vår hemsida www.tivolibadet.nu

Tivolibadsgatan 4, Kristianstad            
tivolibadet@kristianstad.se            
044-13 53 20 / 044-10 12 00

COPYRIGHT © Inceptum Media AB  •  www.inceptummedia.se

Regionmuseet Kristianstad & Kristianstads konsthall
vid Stora torg
Välkommen till utställningar, butik och kafé. Alltid fri entré! 
Besök gärna filialen Filmmuseet på Östra Storgatan 53.
The Regional Museum and Center for Contemporary Art are just 
a short walk from here, on the main square. No entrance charge!
Tel 044-13 52 45  •  www.regionmuseet.se

Här är du
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Högskolan Kristianstad
14000 studenter pluggar på några av landets bästa utbildningar. 
45 program och 450 kurser som kännetecknas av vetenskaplighet, 
forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

www.hkr.se
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Kulturkvarteret Kristianstad
Evenemang – Café & Bistro – Bibliotek
En självklar plats för god fika, mat och dryck i kombination med ditt biblioteks-
besök eller din konsertupplevelse. Här kan du uppleva ett rikt utbud av kon-
serter, föredrag, teater, familjeföreställningar, standup, event och konferenser.
Kanalgatan 30 • Tel 044-20 58 80 • www.kulturkvarteret.com
Musik i Syd/Kultur & fritid

Ladda ner Informationstavlan här

Välkommen till Hässleholms kommun
Hässleholm är nära. En viktig knutpunkt i Sverige där du har  
hela Öresundsregionen inom pendlingsavstånd. Närheten till  
både storstad och natur bidrar till en fungerande vardag och  
ger tid och plats för livskvalitet.
Välkommen!
Tel 0451-267000  •  www.hassleholm.se

Järnvägsmuseet Kristianstad
Välkommen till Järnvägsmuseet, tvärs över vägen från  
Kristianstad Arena. Alltid fri entré!  
Du hittar våra öppettider på www.regionmuseet.se.
Welcome to the Railway museum, next to Kristianstad arena.  
No entrance charge. Opening hours on www.regionmuseet.se.
Tel 044-13 52 45

Quality Hotel Grand i Kristianstad
När du bor hos oss bor du miljövänligt, bidrar till att rädda  
regnskog och kan unna dig helt ekologisk frukost om du önskar.
Boka din konferens hos oss! Vi bjuder på mjukglass och popcorn.
Vi bryr oss om världen och vi bryr oss om dig!
Västra Storgatan 15, Kristianstad 
Tel 044-28 48 00  •  q.grand.kristianstad@choice.se

Stadshotellet Kristianstad
Ett genuint hotell beläget i centrala Kristianstad. Nära till shopping  
samt tåg- och flygförbindelser. Välkommen till oss på Stadshotellet.  
Vi ger dig personlig service.

Stadshotellet, Stora torg – Frimurarehuset, SE-291 31 Kristianstad 
Tel 044-10 02 55 • Fax 044-10 25 80 • www.stadshotelletkristianstad.se
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C4 Energi AB
Miljövänlig komfort varje dag!

Elnät – El – Fjärrvärme – Fjärrkyla  
– Biogas – Biogödsel – Fibernät 

Tel 044-780 75 20  •  www.c4energi.se

Välkommen till Förenade Bil!
Det började, på Östra Tullgatan 6 i Malmö för snart 100 år sedan. Förenade Bil  
är ett familjeägt företag som leds av Joakim Söderström, den tredje generationen 
Söderström i Förenade Bil. Vi är en av världens äldsta återförsäljare på BMW. 
Idag befinner sig Förenade Bil på flera orter i Skåne, Malmö, Kristianstad, Lund, 
Helsingborg och Ängelholm. Våra anläggningar är luftiga, behagliga och inbjuder 
er att i lugn och ro utforska våra bilar, accessoarer och tillbehör.
Sävvägen 2, 291 59 Kristianstad  •  www.forenadebil.se
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Conditori Duvander – Galleria Boulevard
I hjärtat av Galleria Boulevard hittar du Duvanders goda bakverk  
och lunchmeny – 100% äkta råvaror, för dig som smakar skillnaden.
CAFÉ • SERVERING • TAKEAWAY
Mån-fre 08.00-19.00 • Lör 09.00-17.00 • Sön 11.00-17.00
Galleria Boulevard, Kristianstad 
Tel 044-21 94 18  •  www.conditoriduvander.se  

Conditori Duvander – Hesslegatan
Jens driver detta genuina conditori i tredje generationen. De arbetar med 100%  
äkta råvaror, för dig som smakar skillnaden. Välkommen att fika, testa vår  
populära frukostbuffé eller äta lunch, vi har fullständiga rättigheter och givetvis 
takeaway för den som önskar! 
Mån-fre 07.30-18.00 • Lör 8.00-17.00 • Sön 10.00-17.00
Hesslegatan 6, Kristianstad 
Tel 044-21 94 18  •  www.conditoriduvander.se  
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Kulturhuset Barbacka – en plats att växa på!
Välkommen till en mötesplats för kultur av, med och för barn och unga. 
Här hittar du teater, dans, konst, musik, verkstäder, kursverksamhet, 
lekrum, café och sagostuga. Öppet måndag till lördag.
Welcome to Kulturhuset Barbacka. We provide artistic experiences  
to children and young people. Open monday to saturday.
Barbackagatan 12  •  Tel 044-13 56 50  •  www.barbacka.se
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Kristianstads teater
Ska du gå på teater? Vi finns mitt i Tivoliparken.  
Biljettkassan är öppen 1 timme före föreställning. Tel 044-135935. 
Vill du hyra teatern?  
Ring 044-135934 eller maila teatern@kristianstad.se  
Välkommen!
Västra Boulevarden 20 • www.kristianstad.se/teater

13Almi Företagspartner Skåne
Almi skapar möjlighet för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. 
För oss har bärkraften i din idé större betydelse än dina reala tillgångar. 
Vår roll är att ta lite större risk. Det kan vi eftersom vi har ett uppdrag  
av staten och regionen att gynna svensk tillväxt. Vi erbjuder rådgivning, 
lån och riskkapital i företagandets alla faser.
Västra Storgatan 51 B, Kristianstad  •  www.almi.se/skane

www.afconsult.com
010-505 00 00

www.afconsult.com
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Darins / Conditori Fantasi
Frukostbuffé  •  Nybakat alla dagar i veckan  •  Goda bakverk  
Rawbollar • Hemmalagade lättluncher  •  Egentillverkad Gelato   
Nypressade juicer & smoothies • Afternoon Tea
Familjebageri där bageri/konditoriyrket gått i arv från far till son i 5 generationer. Vi är stolta över vårt arv och  
värnar om det gamla genuina hantverket samtidigt som vi utvecklar det tillsammans med inspiration av framtiden.

Darins, Östra Storgatan 36 • Tel 044-21 20 10       
Conditori Fantasi, Vendesgatan 3, Hästtorget • Tel 044-21 20 10

– anno 1998 –
6

Naturum Vattenriket
Vattenrikets besökscenter ligger mitt i stan – mitt i biosfärområdet. 
Leta märlor i bäcken, titta på fiskarna i akvariet och ta en hisnande 
åktur med farkosten Opteryx! En trappa upp serverar Café Årum 
lokal ekologisk mat. Takterrassen bjuder härlig utsikt över stan, 
strandängarna och ån. 
Naturumsvägen 2 • Tel 044-132330 • www.vattenriket.kristianstad.se
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Besöksplats i vattenriket

Bibliotek

Bowling

Bågskytte
Camping

Fiske

Fornminne

Fågeltorn

Grillplats

Motionsspår

Offentlig toalett

Parkering
Ridsport
Sevärdhet

Sjukhus

Strövområde

Tempererad simbassäng
Tennis

Turistinformation

Utsiktspunkt

Vandrarhem

Vandringsled

Teckenförklaring

Information


