Annonse fra Visit Sørlandet

Dyreparken er åpent hele året og har får dere se geparder, løver, tigere og norske dyr i sitt rette element. Foto: Dyreparken
På Tregde feriesenter bor du rett ved sjøen. Foto: Tregde Ferie

Annonse fra Visit Sørlandet

Et aktivt avbrekk på Sørlandet
Ingenting er deiligere enn å legge fra seg hverdagen og ta noen etterlengtede dager med fri. For å komme seg ut
av storbyen bestemte vi oss for å reise til behagelige Sørlandet så vi kunne utforske hva det hadde å by på utenom
sommersesongen.
Første stopp på turen var idylliske Arendal.
Kystbyen er vakker uansett årstid og det er
kanskje derfor innspillingen av Mesternes
Mester ble lagt til byen. Vi hadde planer om
shopping og et besøk på Kuben. Samlingene
i det kulturhistoriske senteret består av over
40 000 gjenstander. Hovedattraksjonen for barn
er utstillingen “Barndom”. Her fikk de yngste i
reisefølget oppleve hvordan barndommen var
på 1900-tallet, og med en tidsmaskin fikk de
mulighet til å reise tilbake til tre forskjellige

Aquarama Bad er et eldorado for både barn
og voksne. Foto: Aquarama

tidsepoker: 1990-, 1960-, eller 1910-tallet. I
de forskjellige epokene kunne de også utforske
flere aktiviteter, som å heise seil, kle seg ut i
gammeldagse klær eller prøve å melke en ku.
Selv den mannlige delen av reisefølget ble
positivt overrasket av shoppingen i Arendal.
Her fant vi alt fra store kjedebutikker til mindre
nisjebutikker i de koselige sentrumsgatene.
Det var også et et stort utvalg av restauranter
og koselige kaféer langs Pollen, på Tyholmen
og rundt Torvet. Pollen i Arendal havn er en
poll som ligger mellom Tyholmen i vest og
Langbryggen i øst. Det regnes som selve perlen
av Arendal og her ligger restaurantene og
caféene tett i tett rundt hele havnebassenget.
Etter en lang og hyggelig dag i Arendal
gikk ferden videre til Scandic Kristiansand
Bystranda, som lover at de har Kristiansands
beste hotellfrokost. Og det kan vi bekrefte at de
har! Den økologiske frokostbuffeten var over all
forventning, også for de yngste. Hotellet ligger
vegg-i-vegg med Aquarama Bad, der både liten
og stor kan kose seg i badeland og på spa.
Dette kom godt med, spesielt med tanke på at
ingen i reisefølget er isbadere, så det fristet mest
å bade innendørs.

Luksus for kropp og sjel
Aquarama Bad er et eldorado for barn, og
for de voksne er velværeavdelingen et deilig
fristed. Her kan du ligge og nyte utsikten til
Bystranda og fjorden. I varmtvannsbassenget
«Paradisbukta»,
hettvannsbassenget
«Blå
lagune» og utebassenget «5. stampe» er
det ligge- og sittebenker, og bassengene
holder hhv. 34 og 38 grader. Ved siden av
velværebassengene er det en egen relaxavdeling. Her finner du kaldkulp, hvilebenker,
sauna og dampbad. Etter en regnfull høst på
østlandet og en kald januar, var det utrolig
deilig å slå ihjel noen timer her. Det gjorde godt
både for kropp og sjel.
Opplevelsen på Aquarama Bad var så bra
at vi tok turen videre til Aquarama Spa dagen
etter. Her fant vi fire badstuer, alle med unike
helsebringende funksjoner, som i kombinasjon
med kaldkulpen og opplevelsesdusjen, Ice
Rain/Tropical Rain, gjør at kroppen veksler
mellom det varme og det kalde. Dette gjør godt
for blodsirkulasjonen. Vi koste oss også med
fotbad og varmtvannsbasseng, og et deilige do
it yourself spakitt med produkter fra Babor som
vi fikk utdelt. Etter noen timer på spa, var vi

klare for å utforske Kristiansand, lettere til sinns
enn vi har vært på lenge.
Hotellet ligger sentralt til med kort vei til
butikker, restauranter og alt annet Sørlandets
hovedstad har å by på. Det var derfor ikke
langt å gå for å kunne utforske byen. Det ligger
fantastisk til på Bystranda, som gjør at frisk
sjøluft møter deg idet du kommer ut døren.
Havet er vakkert året rundt, og frisk sjøluft
minner om lysere tider og hva vi har i vente.
Hotell i verdensklasse
Selv om det ikke var høysesong og sommer under
vårt besøk, så har byen i sør fortsatt mye å tilby.
Kvadraturen byr på flere shoppingmuligheter
og stemningen i byen er avslappet uansett
årstid. Det er verdt å vandre rundt blant de eldre
bygningene i Posebyen, eller i nisjebutikkene i
de koselige sentrumsgatene. For vårt reisefølge
var det kultur og aktiviteter som veide tyngst, så
både Dyreparken, Kilden teater og konserthus,
Sørlandets kunstmuseum og Sørlandet
klatresenter ble besøkt. Mulighetene er mange

og kvaliteten på tilbudene er svært god, så det
gjelder å ha god tid hvis man skal rekke innom
alt.
Dyreparken tar en dag eller to å besøke, og
har man med en pirat i reisefølget, så er det
obligatorisk med en dag i Kaptein Sabeltanns
rike. Hva Terje Formoe har bygd opp her,
er helt utrolig. Sjørøverhotellet Abra Havn i
Dyreparken har to ganger blitt kåret til det 6.
beste familiehotellet i verden av Tripadvisors
brukere. Det er så imponerende bygd og så
gjennomført, at det faktisk er skikkelig moro for
voksne også.
Et annet sted både barn og voksne vil elske er
Sørlandet klatresenter. Her klatret vi innendørs
og prøvde oss både på tauklatring og det som
kalles buldring. Denne formen for klatring er
uten tau i lave vegger over madrasser, man
kommer ikke like høyt som når man bruker
klatrer i tau, men det var svært effektiv trening.
Barna elsket det, og hadde en konkurranse om
hvem som kom høyest. Er du glad i klatring
bør også Høyt & Lavt Kristiansand vurderes.

Sørlandet klatresenter gir deg en effektiv og morsom treningsøkt med familien.
Foto: Terje Aamodt©Sørlandet Klatresenter

Det er en utendørs klatrepark med ziplines og
hinderløyper mellom tretoppene. Det er verdt
å merke seg at Høyt & Lavt Kristiansand ikke
åpner for sesongen før 1. april.
Turer i skjærgården
De siste dagene tilbringer vi i Mandal. Her
overnatter vi på Tregde ferie som ligger ti
minutter utenfor Mandal sentrum. Her kan man
leie hytter, leiligheter og båter, det er butikk og
restaurant på området og umiddelbar nærhet
til havet. Dette er virkelig et paradis og det er
mange aktiviteter å velge mellom. Det ble to
aktive dager på elsykkel, guidet fisketur og
padling i kajakk.
For å avslutte turen på topp tok vi en fartsfylt
tur med RIB. For deg som liker fart og spenning
er dette midt i blinken, og hos oss falt det i smak
for alle sammen. Det kilte i magen når vi hoppet
på Skageraks bølger, og adrenalinet pumpet i
kroppen hele turen. Smilene våre gikk fra øre til
øre, og alle konkluderte med at Sørlandsturen
er noe vi vil anbefale alle og en hver.

Scandic Kristiansand Bystranda ligger fantastisk til på
Bystranda, som gjør at frisk sjøluft møter deg idet du
kommer ut døren. Foto: Erik Engenes©Visit Sørlandet

