Invitation til rejsegilde på 3. etape på Havneøen, Vejle
Kære venner, samarbejdspartnere og naboer

I stueplan ud mod forpladsen åbner Enzo & C en
familierestaurant og en café med inden- og

Vi har nu nået næste milestone i Havneøens sidste

udendørsservering til glæde for hele havnebydelen.

etape, og det er derfor med stor glæde, at vi kan
invitere til rejsegilde mandag den 13. december 2021

Byggefelt 2 bliver med et lejlighedshotel med 16 suiter

i tidsrummet 14.00-16.00.

og mødefacilitet. Her bliver det muligt i kortere eller
længere perioder at leje en fuldmøbleret lejlighed

Byggeriet er med lidt forsinkelse kommet godt i gang
med elementmontagen, og den første ud af tre

sammen rengørings- og linnedservice fra hotellet.

bygninger har nået sin fulde højde, og derfor er tiden

Byggefelt 3 bliver det sidste bolig- og erhvervstårn,

nu inde til at afholde rejsegilde.

denne gang med lidt mere fokus på liberalt erhverv.
Her kommer ni ejerlejligheder og to erhvervs-

Første spadestik fik vi desværre ikke mulighed for at

lejligheder. Denne sidste del vil blive indflytningsklar

markere grundet Corona, men vi tror på, at rejsegildet
kan gennemføres under hensyntagen til
myndighedernes anbefalinger.

primo 2023.
Den 3. juli 2022, til starten af 3. etape af Tour de
France fra Havneøen, vil byggeriet udvendigt samlet

Da vi giver mulighed for at se byggeriet indendørs, og
vi forventer over 100 deltagere, skal alle fremvise et

fremstå færdigt samt haveanlæg og legeplads for børn
og voksne være anlagt.

gyldigt Coronapas ved indgangen.
Vi ser frem til at byde indenfor til rejsegildet.
Der serveres let mad og drikke, og af hensyn til indkøb
Kirk Property A/S

heraf bedes alle virksomheder og foreninger
fremsende et forventet deltagerantal til Iben Ravn
Pedersen på irp@kirkkapital.dk senest onsdag den 8.
december 2021.
Her ved 3. og sidste etape af Havneøen kan vi
fuldende ejendomsprojektet, som i kraft af
overnatnings- og bespisningsmuligheder gør
Havneøen endnu mere interessant for dens beboere,
nærområdet og tilrejsende.
Byggefelt 1 bliver et Zleep hotel med 109 værelser i
fire kategorier samt morgenmadsrestaurant,
fitnesslokale, skybar og udsigtsterrasse med flot udsigt
til fjorden og ådalen.

havneoen.dk

