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Dagene er nu blevet længere og vi glæder os til rigtig at komme i gang for fulde
Sejl, når de renoverede værelser i østfløjen står færdige om ca. en måneds tid.
Østfløjen har under hele byggefasen været spærret af, hvorfor vi ikke har kunnet
disponere over de 12 værelser i denne afdeling. De sidste uger er der virkelig sket
Noget i østfløjen. Der hvor der for få uger side var murbrokker, støv, rør og løse kabler,
Der ser der helt anderledes organiseret ud nu. Gulve er støbt, skillevægge opsat, væggene
Forberedt til toiletter.
Når arbejdet bliver overdraget til os omkring medio marts, vil vi foruden de 12 nyrenoverede
værelser også kunne glæde os over et ekstra handicaptoilet og et almindeligt toilet på østfløjens
gangareal, samt et rummeligt depot med god hylde- og skabsplads og ikke mindst et åbent og lyst
opholdsrum med tilhørende tekøkken.
Nyt fra Køkkenet
Virksund Kursuscenter tilbyder alt godt fra køkkenet. Mad, atmosfære og service vægtes højt og derfor
tilbyder køkkenet velsmagende mad fra buffeten i løbet af dagen. Der lægges vægt på friske råvarer og
at maden er lavet fra bunden, også brød og rundstykker er fra husets egen køkken. Vi forsøger at skabe
en hyggelig atmosfære både under måltider og kurset, med blomster, levende lys og godt til ganen.
Service-nevauet er i top.
2017 priserne for dag- og døgnkurser er nu lagt ud på vores website, sammen med vores nye
festprisstruktur og kan ses under priser på vores hjemmeside, www.virksund.dk.
Vi ønsker gode oplevelser for vore kunder, ikke mindst en god madoplevelse.
Den støtte, vi har mødt fra vores bagland har været overvældende stor og vi kan som ansatte på dette
dejlige sted kun glæde os over, at der er så mange, der har ”Centret” kært.
Vi glæder os at se jer her og forkæle jer godt og grundigt.
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