
ATTRAKTIVE PAKKETILBUD  
TIL DIN VIRKSOMHED

Tag virksomhedens  
forretningsforbindelser  

og medarbejdere  
med på jydsk 

væddeløbsbane



HESTESPORT OG ACTION FOR ALLE 
Jydsk Væddeløbsbane indbyder til en oplevelse med lækker 
mad, hestesport, spil og spænding i hyggelige omgivelser.

Jydsk Væddeløbsbane kan tilbyde et unikt mix af 
hygge og oplevelser i topmoderne faciliteter. Det gør 
væddeløbsbanen til et oplagt mål for jeres næste møde 
event eller medarbejderevent.

Vi tilbyder gerne en værtinde til jeres selskab og sørger for 
at I bliver grundigt introduceret til hestevæddeløbssporten 
med mulighed for rundvisning i stalde, tips og spil på heste.  
Vi kan tilbyde forskellige pakketilbud, skræddersyet til 
netop jeres behov.

For nærmere information kontakt venligst: 

Jydsk Væddeløbsbane på tlf. 88 81 12 02  
eller mail: mst@jvb-aarhus.dk 

Anne-Marie Kjær på tlf. 30 57 24 45 eller  
mail: annemarienk@hotmail.com

EKSEMPEL
PAKKETILBUD
• Entre og parkering
• Program
• Buffet eller hovedret
• Kaffe og kagebord
• Rundvisning med guide 249,-

Pr. pers. fra



ATTRAKTIVE 
KONFERENCEFACILITETER
Gennem de seneste år er de indendørs faciliteter på Jydsk 
Væddeløbsbane blevet moderniseret gennemgribende, så 
Restaurant Derby og de øvrige lokaler lever op til tidens 
krav.

Her findes små og store lokaler, nogle med 
konferencefaciliteter, andre med rustik indretning. Kort sagt 
kan vi tilgodese de fleste formål. Desuden skal fremhæves 
at maden er i topklasse.

Dertil skal tillægges den unikke og fredfyldte atmosfære, 
der hersker på væddeløbsbanen, med heste der træner  
lige uden for vinduerne.

Opmærksomheden henledes endvidere på de store 
udendørsarealer med masser af albuerum til udstillinger, 
sociale aktiviteter etc. Dem har en lang række 
virksomheder udnyttet gennem årene. 

Måske er Jydsk Væddeløbsbane også egnet til at huse 
den næste event i din virksomhed. Kontakt Jydsk 
Væddeløbsbane for en snak om mulighederne og 
aftal eventuel en besigtigelse af faciliteterne.

Restaurant Derby 
Tlf. 40 60 45 45
E-mail: bordbestilling@ricewood.dk
www.ricewood.dk

Følg os på facebook



 ATTRAKTIVE 
PAKKETILBUD 

med indbygget 
hestesport, hygge 

og spænding.

VÆDDELØB ÅRET RUNDT  
PÅ JYDSK VÆDDELØBSBANE 
Jydsk Væddeløbsbane har travløb året rundt, mens 
galophestenes sæson strækker sig fra april til oktober. 

Uanset årstiden har en løbsdag på Jydsk Væddeløbsbane 
ved Marselisborg Skoven altid sin særlige charme, 
ligegyldigt om man opholder sig udendørs, tæt på hestene, 
eller man nyder den gode mad i restauranten og følger 
løbene gennem panoramavinduerne.

Børnene er der også tænkt på. I under etagen findes bl.a. 
legerum og biograf, mens der udendørs er adgang til en 
af byens flotteste legepladser. På udvalgte dage findes 
desuden mulighed for ponyridning.

Se vores hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev  
på jvb-aarhus.dk for kommende løbsdage.


