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KOM OG SE VORES 4-STJERNEDE FACILITETER
…lige midt i den smukkeste natur

Vi råder over faciliteter, der danner den perfekte ramme til ethvert formål.
Fra messer, konferencer, møder, kurser og teambuilding arrangementer for ledere
og medarbejdere, til komfortabel overnatning på vores hotel, samt kulinariske
oplevelser i vores udsigtsrestaurant.
Vi er kendte for at levere komplette løsninger, der rummer alle størrelser og typer
af arrangementer. Lige fra det lille gruppemøde eller kursus, til store messer og
konferencer for alle virksomhedstyper.
Udover vores enestående og smukt beliggende faciliteter tilbyder vi et højt
serviceniveau og en professionel tilgang til alle arrangementer - uanset størrelse.

Restaurant
Med panoramavinduer fra gulv til loft ligger vores lyse og
moderne restaurant med en storslået udsigt over Vejle Ådal.
Restauranten er kendt for et virkelig godt køkken og et godt
spisested. Nyd fx en af vores årstidsmenuer, festmenuer eller
prøv vores konferencemenu og gør jeres arrangement til
noget særligt.

Møder og konferencer
Vi har de perfekte rammer til møder, kurser, messer, konferencer
eller produktpræsentationer. Moderne lokaler med alt i AV- og
it-udstyr, giver et godt udgangspunkt. Endvidere har vi 25 flexible
mødelokaler, der kan indrettes efter behov. To store haller på
2.000 m2 giver plads til fx 900 konferencedeltagere eller
1.500 festdeltagere.

Faciliteter
Vores naturskønne omgivelser byder på et utal af muligheder
inden- og udendøre: Badminton, basketball, bordtennis, dart,
hockey, håndbold, motionsrum, skydebane, svømmehal, spa,
tennis, fiskeri, håndbold, petanque, stier til vandre- og løbeture,
skydebaner, svævebane over å, Tve-Kamp (originalbaner kendt
fra TV3), træklatring, GPS-løb, Zipline etc.

Opholdskomfort

Husk!

Vores hotel byder på overnatning i stille og rolige omgivelser
med lyse, behagelige værelser, der er forsynet med bad, toilet,
tv, gratis trådløst internet, samt gratis parkering og adgang til
aktiviteter. Kombiner evt. opholdet med den store morgenbuffet,
der indeholder alt hvad hjertet kan begære.

for
Mulighed
g
in og
overnatn
dag ifm.
gratis mid
g
rundvisnin

Vingsted Skovvej 2 :: 7182 Bredsten :: Tel. 7586 5533 :: info@vingsted.dk :: www.vingsted.dk

