Sportium er stedet hvor vi
bevæger og forbinder
mennesker helt naturligt.

Vestjysk Bank Sportium er et pulserende, nytænkende og
aktivt mødested for sport, kultur, møder, messer, konferencer
og private arrangementer. Sportium har masser af
sportsaktiviteter for hele familien. Vi kan tilbyde en række
aktiviteter både indendørs og udendørs. Med det nye
sportshotel på langsiden af fodboldstadion råder Sportium
nu også over egne overnatningsmuligheder. Vi vil gøre alt
for, at du får lidt mere udover det forventede, så det bliver en
god oplevelse uanset dit formål med, at være her sammen
med os.

Vi kan tilbyde en række
aktiviteter både
indendørs og udendørs
• Svømmehal & Wellness,
• Sportel,
• Cafe og Reception,
• Bowling,
• Fitness
• Tennis
• Fester i dejlige omgivelser,
• Sportsaktiviteter – både udendørs og
indendørs

Sportellet

Det nye Sportel er placeret perfekt i Varde med kort afstand
til både banegård og by centrum. Der er fri parkering lige ved
døren, og sportellet tilbyder lade standere til overnattende
gæster i el-bil. Sportellet rummer 22 nyindrettede værelser i
en enkel og funktionel stil. Sportellet er meget mere end et
sted at sove. Her er nem adgang til mange idrætsfaciliteter
både ude og inde.

Konferencer og møder

Vores prispakker på møder og konferencer byder både på
dagsmøder og konferencedøgn, hvor I får alt inklusiv af
moderne AV-udstyr, teknisk assistance, leje af mødelokale eller
konferencesal, pauseforplejning og lækre hjemmelavede
specialiteter. Vi giver jer mulighed for at afholde jeres møde
eller konference i sprit nye og top tunede omgivelser.

Maden

Vores dygtige kok er altid klar på at
hjælpe med lige præcis jeres ønsker og
behov! Vi tilpasser os dit arrangement og
dine gæster. Vi er løsningsorienteret med
bæredygtighed for øje og byder
forespørgsler og udfordringer velkommen.

Selskaber

Vi hjælper dig med at skræddersy det perfekte arrangement til dig
og dine gæster. Vi hjælper dig også gerne med en lækker
festmenu. Hos Sportium kan du kombinere festen med sjove
aktiviteter. Skal du holde børnefødselsdag, kan du forkæle
ungerne med en tur i svømmehallen, bowling eller masser af sjov
med en bold.

Se det store udvalg af menuer og
valgmuligheder på vores hjemmeside:
www.sportium.dk
Eller kontakt os for en uforpligtende snak
på tlf.: 2046 5017

