
VÄXJÖ PÅ FEMTON  MINUTERTM



EN LITEN 
VÄRLDSSTAD
ALLT INOM

15 MINUTER™

Växjö är hjärtat i sydost – mitt i Småland, mitt i södra Sverige. Det är i Växjö 
som vägarna möts, och så har det varit sedan staden en gång fick sitt namn. 
Hit reser du enkelt via de stora vägarna – inte mindre än sex riksvägar möts 
här. Från Kastrup når du Växjö på drygt två timmar med tåg, från Stockholm 
på lite mer än tre. Till Växjös egen flygplats kommer du direkt från metropoler 
som Amsterdam, Oslo och Stockholm utan byten och krångel.

Växjö är stort, men ändå litet – du når allt inom 15 minuter från ditt hotell,  
och med allt menar vi mycket. En del av allt det goda berättar vi om i den här 
broschyren.

Välkommen till Växjö, till Småland, till de stora matchernas och mötenas stad.

  Avstånd i km

Kalmar 110 km 
Halmstad 120 km 
Jönköping 120 km 
Malmö 195 km 
Göteborg 230 km
Stockholm 425 km
Köpenhamn 290 km 
Kastrup 278 km

VÄXJÖ I VÄRLDEN

Stockholm
Oslo

Köpenhamn

Växjö

 Avstånd flygplatser

Arlanda Airport, Stockholm 50 min (flyg)  
Bromma Airport, Stockholm 50 min (flyg)  
Landvetter, Göteborg 2,5 tim (bil)  
Sturup, Malmö 2,5 tim (bil)
Kastrup, Köpenhamn 2,5 tim (tåg)

 Avstånd med tåg

Malmö 2,0 tim 
Göteborg 3,0 tim 
Stockholm 3,5 tim 
Köpenhamn 2,5 tim 
Kastrup 2,5 tim



Sveriges främsta idrottskommun, Europas grönaste stad, årets stadskärna 
och Nordens bästa köpcentrum. Det är mycket vi är stolta över i Växjö.  
Du känner naturligtvis till Carolina Klüft, Mats Wilander, Thomas Ravelli och 
att världens bästa (tycker vi) hockeylag kommer från Växjö. Men det finns 
mycket annat som du kanske inte känner till.

Visste du att Napoleonbakelsen föddes här? Att vi har en av Sveriges 
längsta strandpromenader mitt i city? Att ett rent Växjölag besegrat USA  
i Davis Cup-final? Att vi har ett gastrohotell och en av Sveriges mest pris-
belönta restauranger? Att vi har ett världsunikt glasmuseum? Att Esaias 
Tegnér varit biskop, att Linné gått i skola och att vi fostrat nobelpristagare 
som Pär Lagerkvist och bragdguldvinnare som Torsten Ullman här?

Visste du att Linnéuniversitetet är ett av Sveriges mest internationella 
universitet, att Per Henrik Ling uppfann gymnastikundervisningen i Växjö, 
att vi har en altartavla skapad av världens främsta glaskonstnär, att vi har 
ett eget sagoslott, ett vattentorn som ekar och en Arenastad i världsklass? 
Och därtill en väldig massa småländsk klurighet, hantverksskicklighet och 
ett blomstrande näringsliv.

Välkommen till Växjö. Hos oss finns mycket att se, uppleva och göra.

HÄR FÅR DU TID, OCH ALLT FINNS INOM FEMTON MINUTER.

VÄXJÖ –
HÄR FÅR DU 

TID ATT
 UPPLEVA



STADEN DÄR
MÄNNISKOR

MÖTS
I en liten stad blir människan stor, kanske är det därför som så många trivs i 
Växjö. Vi är stolta över att leva i en mångkulturell, ungdomlig och framåtsträ-
vande stad och vi gläds över att så många vill flytta hit. Växjö växer så det 
knakar.

Växjö är en mötesstad framför andra. Oavsett om det gäller en EU-konferens 
med internationella deltagare, eller det lilla företagets personalträff. Växjö 
Konserthus erbjuder en av Sveriges bästa konferensarenor för upp till 800 
gäster, och det finns mängder med andra konferensmöjligheter i och runt 
staden. Du kan välja att bo bekvämt på ett av Sveriges yngsta slott, någon 
av de stora hotellkedjorna, eller på något mysigt privathotell. Vårt nybyggda 
gastrohotell lockar matvänner från hela gourmetvärlden och vill du förlägga 
dina gäster på berömda Kosta Boda Art Hotel så är det i stort sett nästgårds, 
lite mer än femton minuter, men inte mycket.

VÄXJÖ SOM VÄRD   
Närhet • 87 konferenslokaler • Flexibilitet • 2-12 000 personer • Engagemang • 
Småländsk klurighet • 1116 hotellrum • 2184 bäddar • Synlighet • Konserthus • 
14 arenor på ett område • Bra kommunikationer • Trivsamt



Växjö är en idrotts- och evenemangsstad långt utöver det vanliga. I Arena- 
staden, tio minuters gångväg från centrum, tränas och tävlas i mängder av 
idrotter. De nybyggda arenorna för innebandy, hockey, friidrott och fotboll håller 
världsklass och Tipshallen med sin fullstora inomhusplan för fotboll är i likhet 
med övriga arenor inom området en imponerande evenemangsanläggning.  

I Arenastaden finns HPC, High Performance Center, som är ett unikt test-, 
tränings- och forskningscenter för utveckling av idrottare från lokal till högsta 
internationella nivå. HPC samverkar bland annat med Sveriges Olympiska 
Kommitté och idrottsforskningen vid Linnéuniversitetet.

ELITEN
MÖTS

I VÄXJÖ

ARENOR   
Myresjöhus Arena – fotboll – 12 000 åskådare • Vida Arena – hockey – 5 700 åskådare •  
Fortnox Arena – innebandy – 1 600 åskådare • Telekonsult Arena – friidrott – 1 500 åskådare • 
Gymnastikens Hus – Truppgymnastik • Växjö Boule Arena • Idrottshuset – squash och badminton •   
NCC Arena – handboll • Strandbjörkshallen – tennis och badminton • Södra Climate Arena – tennis 
• Tipshallen och Värendsvallen – fotboll och friidrott



Det är gott att leva i Växjö, åtminstone för oss som uppskattar livets goda. 
Våra många restauranger lagar mat från världens alla hörn och sjöarna,  
skogarna och ängarna runt vår stad är en kornbod för alla som uppskattar 
småländsk gastronomi. Några av våra restauranger gör det till och med så bra 
att prisskåpen dignar av utmärkelser. Restaurang PM & Vänner på Storgatan 
har exempelvis ”abonnerat” på den finaste klassificeringen i White Guide  
”internationell mästarklass” under flera år.

Men i Växjö hittar du inte bara riktigt bra restauranger. Växjö är en fikastad där 
de klassiska konditorierna ligger tätt. Det är inte för inte som Napoleonbakel-
sen föddes här på Broqvist Konditori under 1870-talet. Sommartid är det gott 
om uteserveringar i city. Här får du alltid tid för en kopp gott kaffe eller en 
småländsk ostkaka när du vill unna dig något extra underbart.

MED
SMAK AV
SMÅLAND

DET LILLA EXTRA 
Sveriges bästa vinkällare • Hållbar gastronomi • Årets vinupplevelse • Kock´n roll • 
Närodlat • Festvåningar • Gastrohotell • Bondens butik • Sveriges största matmarknad 
Bal på slottet • Prisbelönta fik • Internationell mästarklass 



I Växjö finns det mycket att se och uppleva. Här finns något för alla oavsett 
om det gäller en bal på slottet, en rafflande hockeymatch eller natursköna 
upplevelser mitt i staden. Glasmuseet rankas som ett av de bästa i världen  
i sitt slag och femton minuter från Storgatan väntar orörd natur. Några mil 
bort börjar Glasriket med spännande aktiviteter som glasblåsning och hyttsill. 

Att shoppa i Växjö är speciellt. Våra stora handelsplatser tillhör de mest 
utbyggda i landet och Grand Samarkand utsågs nyligen till Nordens bästa 
köpcentrum. I Växjö City handlar du i långt över hundra butiker, från eleganta 
accessoarer i tjusiga boutiquer till ekologiska rödbetor i Bondens butik. Och 
det bästa av allt... I Växjö ligger allt inom femton minuter. 

TID ATT
HA ROLIGT

VÄRDEN I VÄXJÖ
Glasblåsning • Bad mitt i staden • Naturen runt knuten • Sveriges Glasmuseum • 
Förstklassiga krogar • Shopping sju dagar i veckan • 8 km lång strandpromenad i 
centrum • Möbeldesign •  Rikt kulturliv • Idrott för bredd och elit • Glasgata



Växjö & Co skräddarsyr ditt evenemang, ditt möte eller din aktivitet. Vi tar 
fram offerter, förslag, bollar idéer och visar dig gärna runt inför ditt evene-
mang. Behöver du hjälp med kongressadministration så ordnar vi det också.
 
Vi erbjuder en stad med nära till allt. Ett fantastiskt konserthus, unik arenastad, 
publikidrott i världsklass, flera hotell i toppklass, Nordens första gastrohotell, 
ett spännande slott, storslagna matupplevelser, roliga aktiviteter, flexibla leve-
rantörer och småländska priser. Det mesta inom 15 minuter från Storgatan. 
Här får du tid att att vara effektiv, samtidigt som du lever gott och har riktigt 
roligt.

Genom åren har Växjö stått värd för mängder av evenemang. EU-minister-
möten, melodifestivaler, partikongresser, SM i schack, boule, friidrott, konst- 
åkning och landskamper i fotboll, handboll, ishockey, innebandy och mycket 
mer. Sommaren 2013 var Växjö en av sju stolta värdstäder för UEFA Dam-EM i 
fotboll. Och snart är det dags igen, 2017 är Växjö stolt värdstad för U19-VM i 
innebandy.
 
Välkommen att höra av dig. Vi finns bara ett samtal bort. Vi lovar att vi  
hjälper dig med allt, från biljettbokning till underhållning.

HJÄLP
MED ALLT PÅ 
15 MINUTER™

VÄXJÖ & CO • KUNGSGATAN 6B, 352 33 VÄXJÖ 
0470-73 32 60 • INFO@VAXJO-CO.SE

VAXJOCO.SE
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