
QUALITY HOTEL™ GRAND KRISTIANSTAD

Its taken care of!
Vi ska inspirera, överraska, utmana och ge dig lite mer än du
förväntar. Då har vi lyckats!

OM HOTELLET

Hotellet ligger centralt beläget endast 200 meter från buss- och järnvägssationen,
men också lugnt och skönt beläget vid HeligaTrefaldighetskyrkan, stadens
värdefullaste klenod från 1628. Som gäst har du gångavstånd till affärer,
restauranger, grönområden, museer, vattenriket och andra sevärdheter. Quality Hotel
Grand ligger en dryg timmes bilresa från Malmö och bron över Öresund.

Hotellets gym är fullt utrustat med maskiner för både kondition och styrka såsom
löpband, fria vikter och kombimaskiner. Vill du hellre ge dig ut på egen hand på en
promenad eller joggingtur finns det fina motionsslingor i närheten.

MAT OCH DRYCK

Vi erbjuder våra gäster ett brett urval av god mat och dryck, allt från smårätter till
festmåltider. I Grand Bar och Matsal kan du avnjuta lunch eller middag i en stilren,
behaglig miljö och lugnt luta dig tillbaka medan personalen tar hand om dina
önskemål. Med respekt för råvarorna och säsongens variationer erbjuder vi en klassisk
meny med moderna inslag. Varmt välkommen till en måltid som tar hand om både
hjärta och själ!

WE CARE

Tillsammans med UNICEF, vill vi och Nordic Choice Hotels hjälpa barn som är offer för
människohandel Vi kallar projektet Sweet Dreams och arbetar för att se till att barn
får en god natts sömn. Genom att bo på ett Nordic Choice Hotel bidrar du till detta
arbete.  Vi tar vårt miljöengagemang på stort allvar och serverar en helt ekologisk
frukost för de som önskar och är dessutom ISO-14001 certifierade.

LOGI OCH KONFERENS
Antal rum: 137
Möteslokaler: 8
Kapacitet: 2 - 110 personer
Bankett : 200 personer
Tel: +46 44 28 48 18

RESTAURANG OCH BAR
Grand Bar och Matsal
bordsbokning: 044-28 48 00  eller
q.grand.kristianstad@choice.se.

TRÄNINGSRUM OCH RELAX
Beläget i hotellet, kostnadsfritt för
alla gäster

PARKERING
Eget garage med direkt anslutning
till hotellet.

ADRESS
V. Storgatan 15
29121 Kristianstad
mail: q.grand.kristianstad@choice.se
tel:  +46 (0)44 28 48 00
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KONFERENS MED POPCORN OCH MJUKGLASS

Välkommen att uppleva  Quality Hotel Grand som en naturlig
plats för konferens och möten. Hotellet har åtta ljusa och
stilrena  lokaler för upp till 110 personer. Vår stora eventlokal
passar utmärkt för större middagar,  personalaktiviteter och
temakvällar.  Samtliga rum är  utrustade med tekniska hjälpmedel
och vår presonal finns alltid på plats för att hjälpa till.

Vi samarbetar med flera  olika aktivitetscenter såsom örnsafari,
chockladprovning, golfklubbar och Hälsa & Helhet dagspa.
Låt dig överraskas och inspireras!

LOKAL 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 20 16 14 - 14
LAGERCRANTZ 20 - - - - 10
GUSTAVSSKÖLD 20 - - - - 10
TOLL 17 - - - - 10
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