Groepsuitjesinwinterberg.nl
Reserveer online of bel 088 - 5405815 | ma t/m do 9.00-22.00 | vr 9.00-17.30 | za-zo 10.00-14.00

Weekendje Winterberg voor groepen

Weekendje Winterberg voor groepen
Van december tot en met maart is het winter in het Sauerland. Tijd dus voor skiën, langlaufen, snowboarden en het altijd hilarische sleeen.
Geniet met familie, vrienden of collega's van dit compleet verzorgde 3-daags weekend programma met leuke activiteiten. Beleef de echte
Sneeuwpret samen! Gedurende het weekend verblijft u op een van onze vaste locaties in het Sauerland. Wij bieden mogelijkheden van
eenvoudig tot super de luxe.

Winterberg voor groepen programma
Dag 1: Met bus of eigen vervoer naar Winterberg. Vanaf Arnhem is het maar 2 uur rijden. Vanaf 19:00 uur staat er een overheerlijk buffet
klaar en kunt u samen lekker eten. Na het eten kunt u ervoor kiezen om gezellig een fakkeltocht te doen of liever gezellig borrelen? U mag het
zelf bepalen.
Dag 2: Vanaf 08:00 tot 09:00 uurlekker genieten van een heerlijk ontbijtbuffet.
Ochtendprogramma De deelnemers kunnen een keuze maken uit een aantal activiteiten:
Les in skiën of snowboarden
Vrij skiën of snowboarden
(Sneeuwschoen) Wandelen onder begeleiding
Langlaufen onder begeleiding

Gedurende de dag wordt er ski- en snowboardles aangeboden voor alle beginners door ervaren Nederlandse instructeurs.
Lunch in de skihut
In de skihut bij de piste wordt er een heerlijke lunch verzorgd.
Middagprogramma 14:00 - 17:00 uur
Na de lunch gaat iedereen weer verder met de gekozen activiteit. Voor de beginners staat de eerste afdeling op het programma. Onder leiding
van een instructeur gaat u met uw groep naar boven. Daar aangekomen kan iedereen genieten van het prachtige uitzicht en zullen ze de
eerste echte afdaling maken.
Sleeën
Als afsluiting van deze fantastische ski dag in de sneeuw hebben we een spectaculaire groepsactiviteit op het programma staan: het sleeën.
Even jeugdherinneringen ophalen en met z'n allen op verschillende soorten slees de piste afgaan!
Borreltijd en apres ski
Na het sleeën gaat u terug naar het hotel. Iedereen kan even bijkomen op de kamer, een drankje doen in de bar van het hotel, uitrusten, zich
omkleden en opfrissen voor een super leuke Apres ski party.
Buffet en feestavond
In de skihut staat een heerlijk buffet voor u klaar. Het buffet bestaat uit verschillende soorten vlees, groentes, aardappels, frites, saladebar en
een dessert.
Apres-ski party!
Na het eten zorgt de DJ voor verschillende soorten muziek zodat iedereen kan dansen en een gezellige avond kan beleven. Als iedereen
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uitgefeest is, gaan we terug naar het hotel.
Dag 3: Vanaf 08:00 tot 9:00 uur kunt u lekker genieten van het grote 'Welcome to the day'-ontbijtbuffet.
Ochtendprogramma 10:00 - 13:00 uur U kunt voor aanvang kiezen uit één van de onderstaande programma`s.
GPS-tocht
Skiën of snowboarden voor de gehele groep
Sneeuw-6kamp

Lunch
Ter afsluiting wordt er een lunch verzorgd in het hotel of op locatie bij de activiteiten.
Terugreis naar Nederland

Dit arrangement is inclusief
2 Overnachtingen in een hotel/pension op basis van 2-persoonskamers
Fakkeltocht op vrijdagavond
Heerlijk buffet op vrijdagavond
1 x uitgebreid buffet
1 x lunch in de skihut
1 x lunch in het hotel
2 x ontbijt in het hotel
Bittergarnituur zaterdagmiddag
Alle voorgestelde activiteiten
Instructie en begeleiding gedurendehet gehele weekend
Materiaal voor alle activiteiten
Skipas voor 1 dag
Ski- of snowboardhuur voor 1 dag
Sleën, de bilslee mag mee naar huis worden genomen
Feestavond inclusief DJ in de skihut
Zondagprogramma: keuze uit 3 onderdelen
Complete organisatie
Alternatief programma in overleg mogelijk

Prijs: vanaf € 265 p.p. exclusief 21% BTW.
Te reserveren van 20 tot 200 personen.
Exclusief: vervoer, drankjes, verzekering, meerprijs overige activiteiten op zondag.

Geen sneeuw? Dan een spectaculair alternatief.
We gaan er natuurlijk vanuit dat er sneeuw ligt en met de sneeuwkanonnen kunnen ze heel veel. Maar met de temperatuurschommelingen
van tegenwoordig zou het kunnen gebeuren dat het te warm is en er helaas geen sneeuw ligt. Ook dan hebben we een spectaculair en
spetterend programma. De deelnemers kunnen kiezen uit sportieve, actieve en creatieve activiteiten.
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De prijs van dit Winterberg voor groepen programma is geldig tot 31 december 2021 met uitzondering van de feestdagen.

Weekendje Winterberg voor groepen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 3/3

