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SNOWBALL DARTEN 
Ooit dwarrelende sneeuwballen gezien? Vertoon uw   
darttechnieken als een ware Barney met sneeuwballen. 

BIERPULSCHUIVEN
Wie schuift zijn bierpul het verst? Laat je bierpul op de hoogste 
punten eindigen.  maar schuif ze niet te ver!

WAK FISHING 
Ben jij die stoere Eskimo die bij temperaturen van -20 de grootste 
vissen naar boven haalt? Werp dan de hengel in het WWL Wak.

TIROLER KOEMELKEN
Wel eens een ‘echte’ Tiroler koe gemolken? Wie krijgt al zittend 
op een krukje als eerste de emmer vol? 

SKI STOK VANGEN 
Wel eens onder een ski lift gelopen? Nu is het tijd om te laten 
zien hoe snel jouw reactie is. Vang de vallende skistokken! 
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SKIKRANSWERPEN
Klaar met skiën? Dan de ski’s in de rekken! Nu is het tijd om de 
kransen om de ski’s te werpen. Haal jij de high score.

SLEETRACKING 
Versla het andere team in de spannende Sleetracking race.  
Tijdens deze race gaan twee teams de strijd aan op een van onze 
duo-sleeën. Het team dat het snelste over de finish komt wint. 

SKIBROEK HANGEN
Ooit uit de bocht gevlogen met skien bij dat diepe ravijn? 
Daar hang je dan aan de bretels van je skibroek aan een krakende 
tak kijkend naar een afgrond van wel honderden meters diep. 
Hou je het lang genoeg vol voor de redding komt? 

SNEEUWPOPWORSTELEN
Ga in een sneeuwpopworstelpak de strijd aan met uw collega.  
Een megahit, zowel om aan mee te doen als om naar te kijken. 

SKI RUN
Op de speciaal aangelegde kunst ijsbaan proberen de verschillen-
de groepen zo snel mogelijk met elkaar de eindstreep te halen 
terwijl u benen vast zitten in skibindingen.
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ALPHORN BLAZEN
Altijd al een op een Alphorn willen blazen? Dan is dit uw kans!  
Tijdens het blazen zal er met een geluidsmeter worden gemeten 
hoe er geblazen wordt.

LANGLAUFLOPEN 
Met echte langlaufski’s leggen deelnemers een parcour af op witte 
kunst sneeuw. Meer dan 100meter met obstakels. Het gaat er om 
wie er de beste tijd neer kan zetten!

WORKSHOP APRÉS SKIËN
Er zijn nog altijd mensen die niet weten hoe het echte aprés 
skiën werkt. De waard en zijn wulpse Tiroler meisjes hebben er 
een speciaale workshop voor opgezet.
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OPTIONEEL : GLETSJER KLAUTEREN 
Wilt u uzelf een ervaren bergbeklimmer voelen? 
Bestijg de 15 meter hoge gletsjer en beleef het gevoel van 
klimmen in de bergen. 
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TAFEL SING A LONG & DEINEN
Deinen en meezingen op nummers van vroeger en nu. Iederreen 
aan tafel zingt een regel. Het word op de muren geprojecteerd 
waarbij de microfoon gaat van hand tot hand.

TAFEL SPIJKERSLAAN
Welke tafel laat als eerste de mega spijker verdwijnen in het hout 
blok. OOp de dikke bas van de muziek wordt er geslagen. Maar let 
op! De hamer moet na elke slag worden doorgegeven

‘ HET IJS SMELT & WAT NU? QUIZ’
Middels interactieve vragen worden de tafels gescreend op origi-
naliteit, oplosend vermogen, snelheid & vooral het feestgehalte. 
Behaalde punten tellen natuurlijk mee voor de grote finale. Wie 
mag zich de grootste feesttafel van de avond noemen.

TAFELDANS
De stoelendans maar dan een tikkie moeilijker. Het team wordt 
met elkaar verbonden middels het originele tiroler geitentouw. 
Voorzien van een prachtige bel is het de kunst om met het hele 
team een tafel te veroveren.
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IJSBONBONS 
verras je eigen familie met de heerlijkste ljsBonBons! 
De geheimen van de heerlijkste IJsBonBons leer je in de speciale 
IJskoud IJsBonons WorkShop 

ICECARVING
Schuilt er bij jou binnnen echte kunstenaar? Leef je dan uit op de 
grote stukken IJs & maak de mooiste creaties. De mooiste komen 
in de eregalerij in de nachtclub. 

PIMP JE PIEK/ KERSTBAL 
Ook zo klaar met die saaie pieken die niet pasen bij jouw boom? 
Pimp dan hier je eigen piek tot een prachtig kunstwerk met veren, 
verf, gliters en kralen. 

IJSKOUDE SHOTS 
Heb jij de skills van een stoere Barman zoals Tom Cruise? Leer 
dan hier de fijne kneepjes. Let op! Hier gelden niet alleen de 
Shots zeker de Moves! 

WENSKAARTEN PAINTING 
Nog meer kunstenaars in the house? In deze room worden de 
mooiste Wenskaarten vervaardigd. Lieve, mooie & versterkende 
wensen prijken later op de wenswanden. 

MAGISCHE EXPERIENCE ROOMS


