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SkilattenBiertafels

Kaasfondue

Houten chalets

Dome

Prikkabel

StroKruk

Houten tonnen

Picknicktafel

Vuurkorf Falling snowdrops

Besneeuwde bomen
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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 komt iedereen al snel in de juiste sfeer. 
Gezellige deintafels, de geur van lekker eten, artiesten, knapperend 
haardvuur, lekkere muziek, kroonluchters, IJsberen, winterse 
decoratie & projecties creëren een magische en oergezellige 
wintersprtsfeer.

Nadat de gastheer op originele wijze de buffetten opent schuiven uw 
gasten aan voor het heerlijke eten. 

Ondertussen wordt tijdens het eten het feestgehalte al flink op pijl 
gebracht door Heino, de drie zingende kerstengeltjes of ‘De Waard & 
zijn Tafel Karaoke’ die de boel al flink op de kop zetten. . 

WINTERWONDERLAND PROGRAMMA
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NACHTCLUB ENTERTAINMENT 

Rond 21.00 uur komt het feestprogramma nog meer op stoom. In de 
Apres Ski Hutte is het dikke pret met feestnummers, Karaoke & Tiroler 
Hitbingo. In de luxe nachtclub zorgen de DJ’s & Entertainers altijd voor  
volle dansvloeren. Natuurlijk zorgen wij ook voor ruimtes waar rustig 
bijgepraat kan worden.

VRIENDEN VOOR HET LEVEN AFSLUITER 

Na een geweldig feest wordt  de avond op passende wijze afgesloten!Met 
een groots "Vrienden voor het leven" afscheid ritueel. WinterWonderLand 
is een evenement om nooit meer te vergeten! 

   WINTERWONDERLAND 

WINTERSPELEN & MAGISCHE EXPERIENCE ROOMS  
Wilt u het nog actiever maken? Kies dan voor de WinterSpelen met  
Wakvissen, Sneeuwbal Darts, Langlaufen XL, Skistokvangen en 
Skibroekhangen of De Experience  Rooms met verrassende winterse 
workshops.
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Winter Spelen

Rondom het feest is een geweldige Wintersportsfeer gecreëerd waar 
wij na het eten De Winterspelen openen met Wakvissen, Sneeuwbal 
Darts, Langlaufen XL, Skibroekhangen, Skistokvangen en 
Skibroekhangen of De Experience  Rooms inzetten met achter elke 
deur een  verrassende winterse workshop.

Ook staan er in het wintersportdorp allerlei sfeer verhogende win-
terspelen als Bierpulschuiven, Sneeuwpopworstelen, Slee Tracking, 
Wak-Fishing, Tiroler Koe Melken en allerlei andere winterse   
activiteiten opgesteld. Op de achtergrond klinkt vrolijke Tiroler  
muziek waardoor de gasten een echt wintersport gevoel ervaren.

WILT U HET NOG LEUKER MAKEN?

WinterDeinen

Entertainment tussen kunst en kitsch.Banaliteiten in the mix met 
topacts. Een evenement met Bourgondisch eten, spelen, bier & 
wijn, artiesten & dansen. WinterDeinen staat voor een geweldig 
feest & voor interactie tussen de gasten.

Experience Rooms

Na het eten openen wij de Experience Rooms. 

Magische ruimtes rondom het uw locatie met achter elke deur 
een andere beleving. 
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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.

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.

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,- 

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



