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WINTERWONDERLAND
EDITIE NOORDPOOL
MAGISCHE
WINTERSE SFEREN
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die zich &
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Bedrijfsfeesten,
Kerstborrels
uitstekend
lenen voor Bedrijfsfeesten, Kerstborrels &
Zakelijke Meetings.
Zakelijke Meetings.

MAGISCHE WINTER FEESTEN
WINTERSE NOORDPOOL EXPERIENCE

Ooit
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De
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lende ruimtes en de Experience Rooms boordevol interactieve
gezelligheid.

OPEN INSCHRIJVING OF UW EIGEN FEEST
De magische belevingen vinden plaats in december.
Op 14 december is er de speciale open inschrijving voor
WinterWonderLand editie Noordpool.
Mogelijk vanaf 20 personen.
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18:30 - 19:00 UUR ONTVANGST MEDIA PLAZA
ONTVANGST
In deachter
sfeervolle
& spannend ingerichte
ontvangstruimte
Direct
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brandt compleet
eenopen
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Winterse
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worden
de
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Glühwein en Chocomelk.
ontvangen door de Kerstman & zijn Kerstladies.
De bijzondere Meet & Greet in de magische sferen met heerlijke
Vanuit Iglo’s worden de winterse drankjes uitgeserveerd. De iglo’s
muziek brengt de gasten al direct in de juiste sferen. De sfeer die
staan zo opgesteld dat het magische Meet & Greet moment voor
iedereen weer in de juiste stemming brengt en altijd weer zorgdraagt
ieder bedrijf exclusief aanvoelt.
voor een topavond vol.

19:00 - 20:15 UUR DINER ENTERTAINMENT
Nadat de Kerstman op originele wijze het Kerstdiner
heeft geopend, worden er vanuit de iglo’s diverse soepen,
oma’s gehaktballen, hippe stampotten met hierbij een
pickles assortiment geserveerd. Als zoete afsluiter worden
lauwwarme boterwafels met warme chocolade saus of
warme kersen gearomatiseerd met kirsch geserveerd.
Ondertussen wordt tijdens het eten het feestgehalte al
flink op peil gebracht met het WinterDeinen, de Noordpool Spelen en de opening van de Kerstmarkt waar het
mogelijk is om je eigen Kerstpakket samen te stellen.
Iedereen kan zelf op de Kerstmarkt een uniek
Kerstpakket samenstellen.
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20:15 UUR NOORDPOOL & EXPERIENCE SPELEN
De deuren gaan open naar de volgende belevingsruimte met
de NoordPoolSpelen zoals IJsbeerSchuiven, SchansSpringen,
IJswakVissen, SnowballDarts, IJspegelVangen en de ‘Help de
Noordpool Verzuipt Quiz’.
In de Experience Areas pimp je je Kerstbal voor in de bedrijfskerstboom of maak je je speciale Wenskaart voor jullie WishWall.
Via speciale puntenkaarten houden de deelnemers de scores om
kans te maken voor de titel ‘Winter Koning(in)’ van de avond.

21:00 UUR NACHTCLUB ENTERTAINMENT
Het feestprogramma is nu echt in volle gang. In de spierwitte
nachtclub vol licht & geluidseffecten & prachtige Noordpool
beelden, zorgen onze DJ’s voor een geweldig feest vol dansende
mensen.
In de Apres Ski Hut vol Feestnummers gaat iedereen volledig uit
de bol. In de Sing Along Area met reuze projecties wordt heerlijk
gezongen & gedanst met bekende songs. In de sfeervolle meet &
greet area’s spreek je iedereen van je bedrijf weer een beetje bij.

23:15 - 23:30 VRIENDEN VOOR HET LEVEN AFSLUITER
Na een geweldig feest wordt de avond op passende wijze afgesloten
met een groots “Vrienden voor het leven” afscheidsritueel en
natuurlijk ’De Winter Koning & Koningin prijsuitreiking’!
020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WINTER-WONDERLAND.NL/JAARBEURS

SESSIE ZALEN

Wilt u een bedrijfspresentatie geven of in een aparte ruimte
verblijven met uw bedrijf? Boek dan een van de Sessiezalen.
Deze beschikken allen over een moderne beamer.

KERSTMARKT
BUS
VERVOER
Stel op
de Magische Kerstmarkt zelf uw kerstpakket samen

Komt
u van ver
of reist uproducten.
graag gezamenlijk
‘WinterWonmet allerlei
feestelijke
Munten naar
hiervoor
kunt u
derland’,
dan regelen wij graag uw vervoer per luxe Wintersport
online bestellen.
Express. Een Winters uitje verzorgt van deur tot deur.

PARKEREN
PARKEREN

De Jaarbeurs beschikt over ruim 6.000 parkeerplaatsen.
Parkeren
is over
het algemeen
gratis.
U kunt een
parkeerplaats
reserveren.

HOTEL
HOTEL OVERNACHTING
OVERNACHTING
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meteen naar
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Wij
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wilt, bieden wij u graag een hotelovernachting aan. Wij hebben
overeenkomsten
hotels.hotels.
Prijzen vanaf €55,overeenkomsten met
met diverse*****
diverse uitstekende

MEER INFO OF VRAGEN!
www.winter-wonderland.nl of bel ons: 020-6383264.		
MEER INFO OF VRAGEN?
Vinden wij gezellig!!
Kijk op winter-wonderland.nl/jaarbeurs of
bel ons: 020 638 32 64. Vinden wij gezellig!
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