Hold fest og event i skønne Rørvig

Kursus og konferencecenter i Rørvig, Odsherred med gode faciliteter og lækker mad. Tæt på havnen og i Danmarks skønneste natur.

r ørvig c entret
konferencer, kurser og ferieboliger

Kvaliteten er i top i Rør vig Centret ved enhver festlig begivenhed.

Bryllup, barnedåb, konfirmation eller den runde fødselsdag.
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Gode faciliteter og festlige omgivelser

Rørvig Centret, beliggende i Odsherreds skønneste natur, rummer alle de faciliteter
enhver festlig begivenhed har brug for.
Selvom det er mange år siden jagtbaron Baunitz byggede sin egen mini-udgave af Eremitageslottet,
der senere skulle blive til Rørvig Centret, har vi ikke mistet vores flair for herskabelig behandling af vores gæster.
Vi tilbyder to festarrangementer:
• Én med overnatning, og én uden.
• Begge festpakker inkluder alt fra opdækning, festmenu, drikkevarer og servering.
Det eneste I skal tage stilling til er, hvad I skal have at spise, og om I og jeres gæster ønsker
at overnatte i vores dejlige hotelværelser eller feriehuse.
Planlægning
Vi hjælper naturligvis med planlægningen ned til mindste detalje,
så den festlige begivenhed bliver en mindeværdig dag for jer og jeres gæster.
Det eneste I skal tænke på er, at møde op til jeres egen fest.

Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket.
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Oplev den gode atmosfære på Rør vig Centret.

Friske råvarer fra Odsherreds spisekammer.
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Alt hvad hjertet begærer

Fester og receptioner
Uanset om det er den store familiefest, en reception eller enhver anden event,
vækker vores mad altid begejstring blandt vores gæster.
Festens hovedperson vælger selvfølgelig selv sine livretter ud fra vores menu.
Vi sætter en stor ære i at servere god mad og lækkerier, tilberedt på friske råvarer.
Fest med overnatning
Selv den mest muntre og højstemte fest kan stilne af, når gæsterne har en lang køretur efterfølgende.
Det behøver I og jeres gæster ikke at tænke på.
Vi har altid 145 friske, nyredte senge klar i hovedbygningen og i vores dejlige feriehuse.
God musik
Ethvert festarrangement fortjener god dansemusik. Har I brug for hjælp til at finde den rigtige musik,
har vi kontakt til et bredt udvalg af musikere, der er leveringsdygtige i festmusik til alle aldersgrupper.
Dagen derpå
Forkæl jer selv og jeres overnattende gæster med brunch dagen efter festen.
Den rigtige afslutning på enhver festlig begivenhed.

Højt til himlen. Havet lige her. Tid til øjeblikket.
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Rør vig Centret har oplevelser for enhver smag.

Høj underholdningsværdi.
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Rå rock, revy og julemarked

Rørvig Centret er et oplagt sted og har rammerne til festlige events, som hurtigt bliver en tradition.
Rock i Rørvig for børn og voksne
Rørvig Centret vil gerne give et bidrag til en god sommer i Rørvig, både for de fastboende
og de mange sommergæster. Derfor holder vi Rock »all over« i skovbrynet ved Rørvig Centret i juni måned.
Drgasholm revyen
I juli/august gæster Dragsholm Revyen Rørvig Centret
Gammeldags julemarked
I starten af december afholdes udendørs julemarked med alt hvad der hører til:
Glögg, lune æbleskiver, juletræer og en stemning af ren hygge.
Et udvalg af lokale producenter, præsenterer deres rigtig lækre varer.
Skab din egen juledekoration og få lidt varme i kroppen med smagsprøver
på specialøl fra et lokalt mikrobrygger og meget mere...

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

