
Hold konference i skønne Rørvig

r ø r v i g c e n t r e t
k o n f e r e n c e r ,  k u r s e r  o g  f e r i e b o l i g e r

Kursus og konferencecenter i Rørvig, Odsherred med gode faciliteter og lækker mad. Tæt på havnen og i Danmarks skønneste natur.
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Kvaliteten er i top i Rør vig Centrets konference- og mødelokaler.

Hurtig trådløst internet.



3Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket.

Gode faciliteter og det rigtige udstyr

Rørvig Centret, beliggende i Odsherreds skønneste natur, rummer alle de faciliteter 
din virksomhed har brug for, ved møder eller større konferencer.

VVii  ttiillbbyyddeerr::
• 4 nyindrettede konference- og mødelokaler

• Heraf et konferencelokale med plads til 150 personer
• 100/100 mbit fibernetforbindelse til internettet

Vores konference- og mødelokaler er indrettet moderne og stilrent med fokus på skandinavisk design.
Alle lokaler er udstyret med det nyeste IT/AV-udstyr og en hurtig trådløs internetforbindelse 

er tilgængelig overalt på hotellet.

Rørvig Centret tilbyder en række mødepakker, der indeholder alt, hvad der skal til for at få et godt møde 
eller en god konference. Pakkerne kan naturligvis opgraderes og tilpasses dine individuelle behov.

Dagspakke inkl. frokost
Heldagspakke inkl. frokost og middag

Aftenpakke inkl. middag
Døgnpakke inkl. alle måltider og overnatning
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Oplev den gode atmosfære på Rør vig Centret.

Bo under eget tag.
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Værelser i egne huse

Rørvig Centret har plads til 145 overnattende gæster i vores 76 hyggelige værelser.
Alle værelser er beliggende i umiddelbar tilknytning til konference- og mødelokaler.

Enten i hovedbygningen eller i vores dejlige feriehuse.
Alle huse er veludstyrede med stue, køkken, soveværelse og egen terrasse.

På Rørvig Centret er vi kendte for vores hyggelige atmosfære, en uformel og personlig stemning 
samt en høj grad af fleksibilitet og imødekommenhed. Når vi kender til din virksomheds behov,

vil vi gøre alt for at skabe de optimale rammer for Jeres næste arrangement.

Kontakt os så vi sammen kan planlægge Jeres kommende arrangement:
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Rør vig Centret har oplevelser for enhver smag.

Gå på opdagelse i Odsherreds spisekammer med natur vejleder Jørgen Stoltz.
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Et pusterum er der brug for

Ved lange møder og konferencer ved vi, at der ofte er brug for et frirum, hvor man får vind i håret 
og rørt kroppen. Rørvig er vores hjemmebane, og vi hjælper gerne med at arrangere spændende aktiviteter.

Prøv foreksempel træning i vores moderne fitnessrum, som frit kan benyttes af vores gæster.

AAff  aannddrree  aarrrraannggeemmeenntteerr  kkaann  nnæævvnneess::
Sejltur på Isefjorden

Ridning - Udvikling af personlige kompetencer - med hesten som læremester 
Mountainbike ture i Rørvigs skønne natur

Vildtmiddag under kyndig vejledning af naturvejleder
Øl- og vinsmagning

Sang skaber smittende livsglæde. Skab et gospelkor med erfaren leder
Human Beat

Tilbered din konferences egen middag i samarbejde med Rørvig Fisk
- Andre arrangementer kan etableres...



Adresse:
Nørrevangsvej 49
DK - 4581 Rør vig

Telefon:
+45  59 91 88 44

Site:
www.rør vig-centret.dk

e-mail:
info@rør vig-centret.dk

facebook.com/rorvigcentret


