
ANNONCE

Engang byggede frivillige idrætshallen.
Engang lavede grinende børn bombere 
i svømmehallen.

Engang løb tynde og håbefulde fod-
boldben rundt i hallerne og kæmpede 
om medaljer.
Engang viste gymnaster alt det, de hav-
de øvet i løbet af sæsonen.
Engang hed det Vingstedcentret, og var 
kendt som et idrætscenter.
I dag hedder det VINGSTED hotel- & 
konferencecenter, og er et topmoderne 
kursus- og konferencecenter med en 
fortsat unik placering midt i Vejle Ådals 
skønne natur.

Hos VINGSTED hotel- & konferen-
cecenter står godt 65 medarbejdere 
klar til at gøre jeres arrangement til en 
uforglemmelig oplevelse – såvel fagligt 
som i pauserne, hvor der er rig mulig-
hed for at bruge naturen lige uden for 
døren.

Efter en vellykket transformation over 
de senere år, fremstår VINGSTED hotel- 
& konferencecenter i dag som et indby-
dende alternativ til jeres næste møde, 
kursus, konference, messe, eller noget 
helt femte.

Fleksibiliteten er udtalt hos os – vi rum-
mer alt fra 10 til 1500 mennesker – vi 
tilbyder mere end 30 mødelokaler samt 
flere sale – blandt andet Vingsalen, som 
er vores nyeste tiltag for at tilgodese 
vores dejlige gæster.

Vi er en businessorienteret virksomhed, 
som på en bund af en stærk og sund 
økonomi har mulighed for at vækste og 
udvikle, hvilket er en stor motivation for 
os.
På samme måde er det afgørende for 
os, at vi til enhver tid optræder venligt, 
fleksibelt og imødekommende, og vi 
bestræber os vedvarende på at være 
størst og bedst på den aktive del, hvilket 
naturen og vores velfungerende event-
afdeling i høj grad medvirker til.

Vi er et trestjernet hotel, et firestjernet 
kursus- og konferencecenter, men vi 
garanterer femstjernede oplevelser i et 
hus og en natur, hvor vi både går langt 
for hinanden og vores gæster.

Velkommen hos VINGSTED hotel- & 
konferencecenter – vi glæder os til at 
vise, hvad vi kan og vil.

www.vingsted.dk

Vellykket transformation 
midt i den skønne natur...


