
Danmarks mest 
fleksible og aktive  
konferencecenter



Lad VINGSTED hotel & konferencecenter, 
der ligger i den smukke Vejle Ådal i 
Trekant området, danne rammen om jeres 
næste arrangement. Her finder I næsten alle 
tænkelige inden- og udendørs faciliteter.

Der er højt til loftet og endnu højere til him-
len, hvilket betyder, at I har alle muligheder 
for at sammensætte netop den løsning,  
der opfylder jeres krav og ønsker.

En professionel service og de bedste  
oplevelser er altid vores udgangspunkt,  
så I tager herfra med en følelse af et arran-
gement, der overstiger jeres forventninger.

Velkommen til Danmarks førende aktive 
hotel og konferencecenter!

Marianne Kjerkegaard Kristensen 
Administrerende direktør, CEO

Book jeres næste møde,  
kursus eller konference  
i noget af Danmarks  
skønneste natur 



Vi tilbyder lidt  
ekstra, så I får mere 
ud af opholdet

Vi gir bolden op til et frikvarter...

• Stier til vandre- og løbeture

• Disc golf

•   Badminton

•  Fodbold eller håndbold

•  Volleyball eller beachvolley

•  Stangtennis eller stangfodbold

• Dart – ude og inde

• Petanque

• Skak

• Mikado

• Fiskeri ved åen

• Pool – ude og inde

• Stigegolf 

• Lån en cykel inkl. hjelm og tag på tur i Vejle Ådal

• Hold formen ved lige i vores motionscenter

• Inviter kollegerne til en omgang dart eller pool

• Etc.

Fakta Vingsted

• 2 sale til 1.500 personer
• 30 mødelokaler
• 187 værelser og 544 senge
• 2 restauranter til i alt 650 pers.
• Mere end 800 gratis p-pladser
• Uanede aktivitetsmuligheder
• Gratis wifi
• 8 Clever ladestandere

Vores storslåede omgivelser indbyder til aktivitet 
året rundt – og der er noget for enhver smag. 

Efter en krævende møde- eller kursusdag kan  
I tanke ny energi op ved at benytte vores mange 
inden- og udendørs faciliteter. I bestemmer selv.

Kun fantasien sætter grænser for jeres  
udfoldelses muligheder.



Konferencesalen er indrettet med det nyeste indenfor AV-udstyr  
og en flytbar teleskoptribune med 253 pladser, der kan ændre 
størrelse efter behov.

Desuden er der i forbindelse med salen pauseområder, og de 
tilhørende grupperum er opgraderet, så behovet for udenomsplads 
opfyldes. De store glaspartier giver en flot udsigt til den smukke 
natur, og gode muligheder for at nyde en pause i frisk luft. 

Vi har mere end 800 gratis P-pladser.

Jeres arrangement fortjener en  
5-stjernet oplevelse i Vingsalen
Vingsalen er fleksibel indrettet 
med mulighed for opdeling  
i to eller tre mindre sale eller 
et stort rum med plads til  
ca. 800 personer afhængig  
af opstilling.



Fleksible løsninger  
til alle størrelser  
af arrangementer

En god akustik og lyd  
er essentiel, når mange 
mennesker samles  
– Vingsalen er helt i top  
på dette område.

Brian Runge 
Salg- og marketingchef

Vingsalen, 770 m2  
750 pers. Biograf/550 pers. Skolebord

Vingsal 3, 217 m2  
192 pers. Biograf/126 pers. Skolebord

Vingsal 2, 217 m2  
192 pers. Biograf/126 pers. Skolebord

Vingsal 1, 332 m2 
300 pers. Biograf/240 pers. Skolebord

Danmarks  
mest natur-
inspirerede  
mødesal



Stort set alle typer af opgaver  
kan løftes via vores fleksible  
faciliteter og medarbejdere. 

Stor teknikafdeling sikrer jer  
en problemfri afvikling af jeres 
møde, kursus eller konference.



Hos os får I tildelt én kontaktperson, der følger  
jeres arrangement til dørs. Fra første henvendelse  
til I tager herfra. 

Erfarne mødebookere planlægger komplette løsninger 
i alle størrelser og typer sammen med jer, og de kan 
også skræddersy jeres arrangement efter netop jeres 
ønsker og behov. 

Det eneste I skal er at fokusere på indholdet af jeres 
kursus eller konference samt de gode oplevelser  
med kollegerne – vi sørger for en problemfri afvikling 
af jeres arrangement. 

Faciliteterne skal være i orden, når vigtige infor ma-
tioner skal videregives og modtages.  
I får de bedste rammer for en god oplevelse i vores 
grupperum og mødelokaler, der alle er udstyret med 
Full HD, whiteboard, flipover, værktøjskasse med 
kontorartikler og netværks adgang.

De største plenumlokaler er desuden udstyret med 
topmoderne IT/AV udstyr og et varieret udvalg af 
mere almindeligt teknisk udstyr.

Har I specielle ønsker ud over standardudstyret,  
finder vi altid den rette løsning.

Rammerne for  
den bedste debat  
eller lærerige kurser  
og møder

Vi hjælper jer hele  
vejen gennem jeres  
arrangement



Giv jeres møde eller konference 
en ekstra dimension med en 
event eller aktivitetsdag.

De store udendørs- og indendørs  
faciliteter, skaber rum til masser af  
aktiviteter. Vi råder over 30 tønder  
land og ca. 23.000 m2 under tag.

Tag en tiltrængt pause til hjernen og 
styrk koncentrationen og kreativiteten, 
så jeres fulde potentiale udnyttes  
effektivt og fokuseret.

Vores eventafdeling har 3 fultidsanatte 
medarbejdere, der tilbyder et hav af  
pause- og aktivitetsmuligheder, der  
bidrager til, at I sammen skaber de  
bedste resultater.

Lad os skræddersy jeres næste firma-
event eller aktivitetsdag. I kan få en 
samlet pakke med alt lige fra:

• Overnatning
• Bespisning
• Musik og dans
• Underholdning
• Teambuilding og sportsaktiviteter
• Transport
• Online håndtering af tilmeldinger
• Udsmykning

Vi kalder os for Danmarks førende  
aktive hotel- og konferencecenter  
– og det er ikke en tilfældighed.

Udnyt jeres  
potentiale fuldt  
ud med en event  
eller aktivitetsdag

Stærke festkon cepter 
efter jeres ønsker
En god firmafest giver gode relationer, der rækker ud over arbejdet. 

Uanset om I er 10 eller 1.500 gæster, så er der plads og rum  
til netop jeres arrangement. De lyse og moderne lokaler kan  
indrettes fleksibelt og helt efter jeres behov.

Køkkenchefen byder på spændende festmenuer, der serveres  
i flot udsmykkede lokaler. Er I til temafester, så står vi for alt  

– lige fra planlægningen til selve afholdelsen af festen. 

Leg og alvor. Nydelse og  
udfordring. Uanset hvad  
I har på jeres program, så  
har vi faciliteterne – både  
ude og inde. 





Hotellet rummer lyse værelser indrettet 
med alle tænkelige faciliteter.  
Nogle værelser har udsigt til Vejle Ådal.

Køkkenet har en dyb passion for at skabe 
gastronomi baseret på lokale råvarer,  
men også bæredygtighed og madspild er 
i fokus. Køkkenchefen er altid opsøgende 
på at finde dygtige lokale producenter , 
hvor der indgås samarbejde om udvikling 
og aftagning af forskellige produkter.

Restauranten serverer de gode smags-
oplevelser med udsigt til den skønne  
natur i Vejle Ådal, som et ekstra krydderi.

I skal have tid, ro og rum til at lade ny 
energi op og have så behageligt et ophold 
som muligt – det er nemlig all inclusive  
af den allerbedste slags.

Find ro og  
få energi med  
et all inclusive 
ophold

Næsten alt tilberedes fra 
bunden af friske råvarer og  
vi har en stor egenproduktion 
af bl.a. is og marmelade.



Over 800 gratis 
P-pladser



Aalborg

Odense

Kbh.

Billund  
20 min. kørsel

Aarhus

Danmarks mest  
fleksible og aktive  
konferencecenter

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

VINGSTED hotel & konferencecenter er en 
erhvervsdrivende fond, der er startet i 1970 af  
DGI og Skydebaneforeningen Danmark.

Gennem årene har stedet været igennem en 
forvandling fra et idrætscenter med overnatnings-
muligheder til et 4-stjernet konferencecenter med 
unikke muligheder for aktiviteter.

VINGSTED drives som en kommerciel virksomhed, 
der hverken modtager offent lige tilskud eller 
statslige Lottomidler. 
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Fra syd Drej fra motorvejen ved 
afkørsel 62 ved Kolding rute 176 og 
derefter mod Billund og Bredsten - 
rute 176, der går lige forbi Vingsted.

Fra øst Følg motorvejen mod 
Kolding - derefter afkørsel 62 mod 
Billund - rute 176, der går lige  
forbi Vingsted.

Fra nord Drej fra motorvejen ved 
afkørsel 60 ved Vejle Nord og kør 
ad rute 28 mod Billund.  
Ca. 10 km vest for Vejle drejes til 
venstre ad rute 176, der går lige  
forbi Vingsted.
 
Vejle Banegård ligger ca. 12 km  
fra Vingsted.

Billund  
20 min. kørsel


