Flekkefjord
Maritim Fjordhotel

Opplev Sørlandet
Sørlandsidyll mellom
bratte fjell

Flekkefjords pittoreske sørlands-

Flekkefjord ligger langs Nordsjøvegen

kultur er en attraksjon i seg selv,

som snor seg ved havet fra Kristiansand til

Flekkefjord er den vestligste av by-

med gatene og de hvite trehusene

Haugesund, i et spennende og variert land-

kommunene på Sørlandet, og ligger

som ser nesten like ut i dag som for

skap. Byen fikk også i 2006 en stjerne i den

sentralt til mellom Stavanger og

100 år siden. Byen har også et rikt

anerkjente Michelin-guiden for "One of the

Kristiansand.

utvalg av små og store forretninger,

most charming white villages of the green

kafeer og gallerier. I løpet av 2016

coast".

I tillegg til bysenteret omfatter
Flekkefjord også tettstedene Sira,

vil også byen få eget kulturhus.

Gyland og Hidra.

Ut på tur
Flekkefjord har et allsidig turterreng for alle aldre, uansett om
du vil opp på høye topper, eller
rusle en tur på stranda.

Øyperlen Hidra
En tur til den sjarmerende og vakre øya
Hidra er en opplevelse alle bør få med
seg. Hidra er Vest-Agders største øy med
ca. 600 innbyggere. Øya kalles ofte for
”Sørlandets perle” og det med god grunn.
Hidra har en nydelig skjærgård som byr på
et rikt plante- og fugleliv i tillegg til kulturhistoriske monumenter.
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DRESINSYKLING
Flekkefjord byr på mange severdigheter og
aktiviteter og en av de mest populære aktivitetene
i byen er skinnesykling på den gamle Flekkefjordbanen. Hvert år sykler tusenvis den 34 km lange ruten
og får en naturopplevelse helt utenom det vanlige.

Kultursti
På 15-, 16-, og 1700-tallet bosatte et stort antall
hollendere seg i Flekkefjord og livnærte seg på
handel med eikeskog, gråstein og hummer.
Behovet for råvarer i hjemlandet var enormt.
Den dag i dag er det Flekkefjords eik og byggmasse av gråstein fra Flekkefjord som bærer
deler av Amsterdam. Hollenderne har også satt
sitt preg på Flekkefjord og flekkefjæringen, f.eks.
har gamlebyen i Flekkefjord fått kallenavnet
Hollenderbyen.

Knabengruvene
Bygda Knaben i Kvinesdal er
bygget på gruvevirksomhet,
og er kjent for sin molybdenutvinning. Molybden var
viktig i rustningsindustrien
og tyskerne bygget under
2. verdenskrig store festningsanlegg rundt Knaben.
I 1943 ble gruvene to ganger
angrepet av allierte bombefly.
Bli med på en guidet tur i
gruvene med besøk på det
gamle gruvemuseet.

Velkommen til Maritim
Maritim Fjordhotel ble bygget i 1980 og ligger langs elva som deler
Flekkefjord i to. Her finner du roen i all slags vær; sommer, høst, vinter
og vår. Hotellet er et ideelt sted for alle typer grupper, selskaper,
aktiviteter, kurs og konferanse. Hotellets restaurant byr på en spennende
og variert meny som bør kunne friste enhver gane. Kjøkkenet vårt har et
bredt utvalg av mat fra både sjø og land. Ved Maritim finnes også egen
uterestaurant som syder av liv om sommeren.
Maritim Fjordhotel er en del av Fjell & Fjord Hotels som i tillegg til
Maritim Fjordhotel består av Farsund Fjordhotel i Farsund og Hovden
Resort på Hovden.
Vi hjelper gjerne til med planlegging av vandrerturer, rundturer, utflukter
eller andre aktiviteter.

For mer info, se vår nettside:

www.maritimfjordhotel.no
Kontaktperson: Sissel Steffensen, Salgssjef - tlf 90 09 09 18 - sissel@ffhhotels.no

