Brug konferenceog mødefaciliteterne
i Industriens Hus

Brug
DI’s konferencecenter
ved Nyborg

Velkommen til DI’s
konferencenter ved Nyborg

Gl. Vindinge er stedet, hvis du ønsker ro og fordybelse i naturskønne omgivelser. Til bestyrelsesmødet, strategiseminaret, kurset eller forretningsmødet.
Du får moderne faciliteter, trygge rammer, lækker mad i restauranten med udsigt over grønne enge, og ild i pejsen om aftenen.
Gl. Vindinge er stedet, hvis I vil mødes geografisk i hjertet af
Danmark og gerne vil have ekstra god service.
Hjertelig velkommen!

Kontakt os
DI’s Konferencecenter
Gl. Vindinge
Gl. Vindingevej 17 A
5800 Nyborg
Telefon: 3377 3202
E-mail: glvreception@di.dk
Web: di.dk/konferencecentre

Ro og fordybelse i
professionelle rammer

Vi gør vores allerbedste for, at du skal føle dig velkommen på Gl.
Vindinge, og vi sørger for, at du kan arbejde effektivt og uforstyrret i trygge omgivelser. Vi har årelang erfaring med at skabe succesfulde arrangementer og kan hjælpe dig med at skræddersy dit
arrangement, så du får nøjagtig den oplevelse, som du ønsker.
Hele stedet kan allokeres 100 pct. til netop jeres arrangement og
der er intet skift mellem konference og hotel.

All-inclusive
Hos os skal du ikke bekymre dig om andet, end at være til stede
ved dit arrangement og nyde opholdet. Alt er inkluderet i den
arrangementspris, som er aftalt på forhånd.

Faciliteter
>> Møder op til 16 pers.
>> Konferencer op til
64 pers.
>> Receptioner op til
120 pers.
>> Eget tv-studie til
medietræning
>> Moderne faciliteter
>> Wifi i hele huset
>> 34 skønne værelser
med udsigt
>> Smilende og dygtigt
servicepersonale

Vi forkæler dine sanser

I restauranten serverer vores kreative kokke kulinariske oplevelser af danske råvarer og gerne lokale. Menu og vine sammensættes efter den danske sæson, så det hele går op i en højere enhed.
Efter middagen byder vi på kaffe, the, hjemmelavet chokolade
og en avec i de bløde møbler, eller du kan slappe af med billard,
dart, bordfodbold, lidt musik og dertil hørende drikkevarer i
vores kælderstue. Det er også her, du kan få en bid natmad.

Du får …
>> Restaurant med udsigt
over grønne marker
>> Kælderstue med spil
og musik
>> Kulinariske oplevelser
>> Årstidens friske råvarer
>> Ild i pejsen om aftenen

Værelser med udsigt

Gl. Vindinge har 34 skønne og fredfyldte værelser med udsigt til
den smukke natur. Her er masser af god lejlighed til at slappe af.
I naturen omkring konferencestedet er der rig mulighed for aktiviteter. Området er egnet til alt fra slentretur på stierne til teambuilding og andre fysiske aktiviteter. Vi hjælper gerne med at arrangere udflugter i området. Det kan være en guidet tur på
Holckenhavn Slot eller en tur til Sprogø. Fyn besidder jo alt, lige
fra den smukkeste natur til spændende slotte og museer.

Praktisk
>> Gl. Vindinge ligger på
en 90.000 kvm. grund
ved Nyborg
>> Plads til fordybelse
>> Rige muligheder for
udflugter og udendørs
aktiviteter
>> Tag løbeskoene med til
vores smukke løberuter
>> Wifi, tv og minibar i alle
værelser
>> Gl. Vindinge er røgfrit
indendøre

