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MAGISCHE WINTERSFEREN

Beleef uw feest in de magische sferen van Koning Winter. 
Op de mooiste locaties in Nederland of heerlijk op uw eigen 
locatie! 

Diverse feestsferen elk met een andere beleving die zich 
uitstekend lenen voor Bedrijfsfeesten, Kerstborrels & 
Zakelijke Meetings. U roept! Wij adviseren & draaien!

WINTERWONDERLAND

WinterWonderLand staat voor feesten in de sferen van de 
Wintersport.  

Knusse pleintjes met winterse kraampjes, party Iglo, apres ski bar, 
interactief dineren, winterspelen of experience rooms. 

Een heerlijke ongedwongen feestavond vol interactief plezier. 

In omgeving van besneeuwde bomen, winterse decors, gezellige 
muziek, vallende sneeuw, ijsberen, skileraren, grote haardvuren & 
magische verlichting.

NOVEMBER - MAART 

Mogelijk van groepen van 20 tot wel 5.000 personen. Alle 
combinaties van onze winterse belevingen zijn mogelijk. U vraagt! 
Wij adviseren! Wij draaien!

WINTERWONDERLAND
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ONTVANGST

De gasten worden ontvangen op het gezellige Winterplein met 
brandende vuren, gezellige deuntjes en knusse winterse kraampjes 
van waaruit Glühwein & warme Chocomel wordt geschonken. 

Na deze bijzondere Meet & Greet worden de gasten naar de 
volgende locatie gebracht voor het interactieve diner aan de lange 
tafels. 

DINER ENTERTAINMENT 

Eenmaal binnen in de locatie aangekomen komt iedereen al snel in de 
juiste sfeer. Gezellige deintafels, de geur van lekker eten, artiesten, 
knapperend haardvuur, lekkere muziek, kroonluchters, IJsberen, 
Winterse projecties en de Uitstraling van het stadion creëren een 
magische en oergezellige wintersportsfeer. 

WINTERDEINEN DINER 

Tafel Entertainment tussen kunst en kitsch, banaliteiten in the mix 
met tafelspelen. Een evenement met Bourgondisch eten, winterspel-
en, bier & wijn, artiesten & dansen. WinterDeinen staat voor geweldig 
feest & interactie al tijdens het diner. De interactieve WinterDeinen 
Spelen zorgen voor de juiste interactie van de gasten. 

WINTERWONDERLAND PROGRAMMA
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NACHTCLUB ENTERTAINMENT 

‘s Avonds komt het feestprogramma nog meer op stoom. Terwijl uw  
gasten nog na praten over hun avonturen in de verschillende  

Experience  Rooms begeven de eerste gasten zich al op de dansvloer. De   
spannende nachtclub met ervaren DJ’s of (optioneel) artiesten zorgen 
altijd weer voor een geweldig feest met volledig bezette dansvloeren. 

AFSLUITER 

Na een geweldig feest zorgt het WinterWonderland team dat het feest 
op passende wijze wordt afgesloten! Kortom het wordt een avond om 
nooit meer te vergeten!

WINTERWONDERLAND PROGRAMMA

MAGISCHE EXPERIENCE ROOMS & APRES SKI BAR

Na het eten openen wij de Experience Rooms. Magische ruimtes 
rondom het olymisch stadion met achter elke deur een andere  
beleving.

Natuurlijk ontbreekt ook de Apres Ski Bar niet in het stadion. ‘s 
Avonds opent deze club haar deuren en staat de bemanning te  
popel-en de gasten te vermaken met leuke opdrachten, karoake & de 
Tiroler Hitbingo.
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BUS VERVOER
Komt u van ver of reist u graag gezamenlijk naar ‘WinterWon-
derland’, dan regelen wij graag uw vervoer per luxe Wintersport 
Express. Een Winters uitje verzorgt van deur tot deur.

PARKENEN

Parkeren is over het algemeen gratis.

HOTEL OVERNACHTING
Indien u na een heerlijke winterse avond niet meteen naar huis 
wilt, bieden wij u graag een hotelovernachting aan. Wij hebben 
overeenkomsten met diverse***** hotels. Prijzen vanaf €55,- 

MEER INFO OF VRAGEN!
www.winter-wonderland.nl of bel ons: 020-6383264. 
Vinden wij gezellig!!

OVERIGE BELANGRIJKE ZAKEN

OFFERTE AANVRAGEN
Laat u door een van onze Winterfeest specialisten adviseren  
om voor u het meest aansprekende winterprogramma samen 
te stellen. Klik hier!

https://www.winter-wonderland.nl/offerte-aanvragen.html



