
VEIBESKRIVELSER  

KRISTIANSAND KATEDRALSKOLE GIMLE (KKG) 

Adresse: Jegersbergveien 1 

Busstopp: Oddemarka (Se rutetider på www.akt.no)  

(Fra Abra Havn bruker bussen 16 min, fra Henrik Wergelands gate i sentrum tar 

bussturen 7 min). 

 
Parkering ved Kristiansand katedralskole Gimle 

 

Det er parkeringsavgift i området rundt skolen. Legg merke til at noen av plassene 

kun er for skolens ansatte. Vær ute i god tid for å finne parkeringsplass. Det er også 

parkeringsplasser (mot avgift) ved Universitetet i Agder og Gimle Gård. 

YESS! HOTEL  

Adresse: Tordenskjoldsgate 12 (200 meter fra tog- og bussterminal) 

Tlf. 38 70 15 70, kristiansand@yess.no  

 

Buss fra Yess! Hotel til Kristiansand katedralskole Gimle: Mange busser går fra 

Henrik Wergelands gate til busstoppet Oddemarka. Velg for eksempel M1, M2 eller 

M3. (Se rutetider på www.akt.no) 

Gangavstand fra Yess! Hotel til Kristiansand katedralskole Gimle: 2,5 km  

http://www.akt.no/
mailto:kristiansand@yess.no
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ABRA HAVN  

Adresse: Kardemomme By 4609, 4636 Kristiansand (Ved siden av Dyreparken). 

Med buss fra Oslo: Spør bussjåføren om de stopper ved Dyreparken. 

Abra Havn ligger på østsiden av Dyreparken, 8 minutters gange fra Dyreparkens 

hovedinngang, langs gang- og sykkelstien. Følg skilter fra Dyreparkens 

hovedinngang og gå mot IKEA. 

Kommer du med bil østfra tar du av ved første avkjøring til Dyreparken. Ta deretter 

første avkjørsel i rundkjøringen. Kommer du vestfra tar du av ved IKEA, kjører over 

broen og kjører rett frem i rundkjøringen. Her står det skiltet til Abra Havn. 

Abra Havn har egne parkeringsplasser og du kan fint komme deg hit med buss. Ta 

rute M1 eller 01. M1 bussen går til Dyreparken, og 01 går fra Dyreparken. Se 

rutetider på www.akt.no. Buss fra Arendal: Timesekspressen hver halvtime. Stopper 

ved Dyreparken. 

Gratis parkering: Det er gratis parkering for boende gjester i Abra Havn, utenfor 

hovedporten, på oppmerkede p-plasser. 



Resepsjonen er døgnåpen og har en liten kiosk hvor det kan kjøpes snacks og 

drikke. Telefonnummer hit er 97 05 97 00 (tast 3, deretter 2) 


