
hotellet: 
Läget är mycket centralt, men lugnt och skönt beläget vid Trefaldighetskyrkan. Du kan 
tryggt parkera bilen i vårt garage med direktanslutning till hotellet. Gångavstånd till 
affärer, restauranger, grönområden, vattenriket samt andra sevärdheter. Hotellet ligger 
endast 200 m från buss- och järnvägssation. I linje med vår miljöcertifiering vill vi därför 
gärna tipsa våra gäster om hur enkelt det är att ta tåget till oss. 

aktiviteter:
Våra aktiviteter förknippas på ett naturligt sätt med Kristianstad som livsmedelscentrum. 
Absolutprovning, chokladprovning eller varför inte ett äkta skånskt ålagille? Vi samarbetar 
med aktivitetscenter, golfklubbar och Hälsa & Helhet dagspa. Örnsafari i vattenriket och 
Segway är andra exempel på populära aktiviteter. Hos oss kan du dessutom koppla av i 
vår egen relaxavdelning med bastu. Vår stora eventlokal är perfekt för personalaktiviteter, 
middagar och temakvällar. 

värt att veta: 
Till dagens sydsvenska handelscentrum Kristianstad tar du dig enkelt med tåg, flyg eller 
bil! Quality Hotel Grand ligger en dryg timmes bilresa från Malmö och bron över Öresund. 
Stadens värdefullaste klenod från 1628, Heliga Trefaldighetskyrkan är belägen mitt emot 
Quality Hotel Grand. Konsthallen, Järnvägsmuseet, Regionmuseet och Filmmuseet är även 
de väl värda ett besök.

Grands Bar & Matsal:
Vi erbjuder våra gäster ett brett urval av god mat och dryck, allt från smårätter till 
festmåltider. Här kan du avnjuta lunch eller middag i en stilren, behaglig miljö och lugnt 
luta dig tillbaka medan personalen tar hand om era önskemål. Med respekt för råvarorna 
och säsongens variationer erbjuder vi en klassisk meny med moderna inslag. Vår Food & 
Beverage Manager med personal arbetar kontinuerligt med utveckling och förädling för att 
alltid kunna erbjuda en meny som passar allas behov.

Varmt välkommen till en måltid som tar hand om både hjärta och själ!

Quality Hotel Grand – den levande mötesplatsen
Vi ska inspirera, överraska, utmana och ge dig lite mer än du förväntar. då 
har vi lyckats! Hos oss möts barnfamiljer, konferensdeltagare, affärsgäster 
och kändisar från världens alla hörn och inspireras i våra lokaler och 
hotellrum.

i en föränderlig värld gäller det att sticka ut! Våra gäster ska minnas 
oss som det vänligaste, trevligaste och mest serviceinriktade hotellet i 
regionen. Vi ska vara det självklara alternativet varje gång vare sig det 
gäller arbete eller fritid. Vi tar vårt miljöengagemang på stort allvar med 
en helt ekologisk frukost för de som önskar och är dessutom iSo-14001 
certifierade. Vårt ansvar gäller såväl det egna hotellet som världen utanför. 
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konFerens 
Åk iväg på konferens! Vi bjuder på upplevelsen, inspirationen och gemenskapen. 
Quality Hotel Grand har 10 ljusa och fräscha lokaler för upp till 110 personer. Alla lokaler 
är utrustade med sköna ergonomiska konferensstolar. Vår härliga lunchbuffé med 
vegetarisk alternativ och salladsbuffé är mycket uppskattad.

Du vet väl om att det ingår mjukglass och popcorn under hela din konferensvistelse när 
du bokar möte, en garanterad succé!

utrustninG

Lokalerna är utrustade med teknisk utrustning samt trådlöst internet.

LoKALeR KVM BIo SKoL U-BoRD ÖAR STYReLSe

BASTIonen 160 120 78 - - -

DÖBeLn 80 80 48 30 10 -

AnKARCRonA 80 80 48 30 10 -

ÖVeRSTen 92 110 72 36 12 -

RoMAnn 49 40 25 18 6 -

SJÖCRonA 26 26 20 14 - 14

LAGeRCRAnTZ 20 - - - - 10

GUSTAVSSKÖLD 20 - - - - 10

ToLL 17 - - - - 10

SPARRe I 42 40 25 18 5 -

SPARRe II 28 - - - - 8

adress:
Quality Hotel Grand
V Storgatan 15, Box 45
291 21 Kristianstad
Telefon: +46 44 28 48 00
Fax: +46 44 28 48 10
e-post: q.grand.kristianstad@choice.se
Web: www.choice.se

kapaCitet:

Konferenskapacitet: 414

Totalt antal rum: 137

Totalt antal bäddar: 240

Rökfria rum: 137

Allergirum: 3

Svit 1

Connecting rooms: 2

eget garage för dig som 
vill parkera tryggt och 
bekvämt.

restauranG  
& Bar:

Grands Bar & Matsal: 70

Matsalen: 70 

nattklubbsrestaurang: 200

Bankett: 200

Quality är en del av nordic Choice hotels med över 170 hotell i norden.


