
8  DE GODE STEDER

Dayz Resorts har meget at tilbyde, 

som konventionelle konferencecen-

tre ikke har. Indendørs kan gæsterne 

boltre sig i det tropiske vandland, som også 

byder på spabad, eller udfordre hinanden i 

håndbold eller badminton i den store sports-

hal. Udendørs er der mulighed for fodbold 

eller basketball under den blå himmel. Den 

smukke omgivende natur kan opleves på en 

vandretur gennem skovene eller mountainbi-

kes på velanlagte spor, der snor sig gennem 

det kuperede terræn.  Dayz Resorts tilbyder 

møde- og konferencefaciliteter på tre resorts 

i Jylland, Dayz Søhøjlandet ved Silkeborg, 

Dayz Seawest ved Nymindegab, tæt på Ve-

sterhavet og Dayz Rønbjerg ved Løgstør i 

Vesthimmerland. 

Firmafest for 800 personer  
Dayz Søhøjlandet er beliggende med Silke-

borgs enestående natur lige uden for døren. 

Her er gode teambuilding muligheder, og 

ønsker man at kombinere en firmafest med 

sjove aktiviteter, er Dayz Søhøjlandets per-

sonale klar med aktive, spændende og ufor-

glemmelige oplevelser. Her findes også en 

golfbane med 9 hullers Pay & Play. Som no-

get ganske unikt har Dayz Søhøjlandet også 

en helårs skibakke, hvor man kan kælke og 

stå på ski, og bagefter slappe af i den stem-

ningsfulde skipub Highland Café & Pub, hvor 

der er mulighed for at nyde en lækker buf-

fet. Det servicemindede personale hjælper 

gerne med at skræddersy ”business dayz” 

med oplevelser, der skaber ny energi hos del-

tagerne. På Dayz Søhøjlandet tilbydes flere 

moderne mødelokaler med AV- udstyr, samt 

mindre grupperum. Kongressalen, som også 

kan benyttes til foredrag, har kapacitet til 

240 personer. Skal der holdes firmafest for 

større firmaer, kan det også arrangeres. 

-Vi dækker gerne bord og pynter op i vores 

sportshal, og så har vi med et trylleslag 

plads til hele 800 spisende gæster. Til den 

store firmafest er vi klar med scene og live-

band, så der virkelig bliver fest og stemning, 

smiler Louise Nygaard Nielsen, marketingko-

ordinator hos Dayz Resorts. 

Pæleklatring og wellness  
Hos Dayz Seawest tilbydes en bred vifte 

af forskellige events og arrangementer. Her 

forefindes desuden faciliteterne til at holde 

den perfekte fest i det dejlige konferencelo-

kale eller på resortets restaurant. På Dayz 

Resorts har medarbejderne stor erfaring i 

afholdelse af arrangementer og fester. Som 

gæst bestemmer man helt selv, hvor meget 

man selv ønsker at stå for, og hvor meget 

man ønsker at overlade til de professionelle 

eventkoordinatorer.

Er man på jagt efter en alternativ oplevelse, 

kan man hos Dayz Rønbjerg krydre arrange-

mentet, hvor fysikken udfordres med pæle-

klatring,  præcisionen med bueskydning,  og 

balancen på wakeboard. Teambuilding øvel-

serne handler om at skabe og styrke stærke 

relationer mellem medarbejderne med sam-

arbejde, kommunikation, opfindsomhed og 

tillid. 

Er der brug for ro og fred til sjælen, så nyd 

stilheden i Wellness med spa, dampbad, 

sauna, fodmassagekanal og forfriskninger. 

De mange faciliteter og aktiviteter giver mu-

lighed for at skabe anderledes og sjove ople-

velser, som bliver husket hos medarbejdere, 

kunder og kursister. På Dayz Rønbjerg er der 

flere kursuslokaler, og en konferencesal med 

plads til op til 150 konferencegæster. Også 

her er der mulighed for at dække op i sports-

hallen til store fester.  På samtlige resorts 

er der endvidere mulighed for overnatning i 

dejlige feriehuse.

- Skal man afholde et arrangement med mu-

lighed for både udfordrende teambuilding, 

en festlig aften med kollegaerne, inklusive 

overnatning, vil mange blive positivt over-

rasket over prisen i forhold til standarden, 

fortæller Louise Nygaard Nielsen.

Dayz ResoRts 
- den unikke kombination af forretning og fornøjelse

Hos Dayz ResoRts findes der 
rig mulighed for at afholde mø-

der og firmafester på utraditionel 
vis i inspirerende omgivelser. 

A D V E R T O R I A L

Fest  eller  event  med  firmaet?

Så er det  Dayz Søhøjlandet!

Læs mere på sohojlandet.dayz.dk eller ring på tlf. 70 23 20 30.

Dayz Søhøjlandet afholder gerne jeres næste fest med firmaet 
– og meget gerne på utraditionel vis i inspirerende omgivelser. 
Dayz Resorts har masser at byde på, som I normalt ikke får på et 
hotel eller konferencecenter. 
Vi ønsker at gøre jeres fest til en oplevelse, der skaber ny energi. 
Har I brug for overnatning tilbyder vi selvfølgelig også det.

Vi ses hos Dayz Søhøjlandet 

Vi tilbyder også:
Teambuilding, møde- og

konferencefaciliteter,
seminarer, kundedage,

kurser samt medarbejder- og 
familiedage – kun fantasien

sætter grænser!
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