WINTERWONDER KERSTBORREL
De Kerstborrel

Uw WinterWonder Kerstborrel op eigen locatie of op een van de
IJskoud locaties? Wij van IJskoud regelen het. Van gezellig borrelen tot
een compleet avondprogramma. Op kantoor of voor de deur!
Wij organiseren bij jullie op kantoor een Interactieve kerstborrel in
Winterse & Kerst entourage. Voor een vaste instapprijs bouwen wij
een Wintersport dorp met Open Vuren, Sneeuwbanners, Bierbanken,
Sneeuwpoppen, IJskoud gekoelde Drankjes, Tiroler Deuntjes &
Interactief Entertainment.
Van gezellig knus tot zeer luxe borrelen.

Arrangement Uitbreiden
U kunt uw Arrangementen ook uitbreiden met verschillende activiteiten
vol interactief vertier.
• WinterSpelen
• Tiroler PubQuiz
• Tafelspelen
• Winterse Workshops.
Of breidt uw arrangement uit met een van onze heerlijke winterse
buffetten.

Corona Ontzorg Garantie
IJskoud.com biedt de ‘Corona Ontzorg Garantie’ aan.
De ‘Corona Ontzorg Garantie’ is een garantie waarmee bedrijfsuitjes die door de
opgelegde regels geen doorgang kunnen vinden, kosteloos worden verschoven. We
volgen daarbij nauwgezet de richtlijnen van de RIVM.
020 638 32 64 | INFO@IJSKOUD.COM | WWW.WINTER-WONDERLAND.NL

WINTERSPELEN
Ervaar het echte Wintersport gevoel tijdens de WinterSpelen!
Bewapend met een persoonlijke Ski-kaart en onder het genot van
Tiroler Deuntjes, sprokkel jij je punten bij elkaar.

TIROLER PUBQUIZ
Bij onze Tiroler PubQuiz staan vooral humor, creativiteit en
toegankelijkheid centraal. Wij gaan voor een avond waarbij er veel
gelachen wordt door alle leuke filmpjes en creatieve vragen, maar waar
iedereen natuurlijk ook wel erg graag prijzen wil winnen!

TAFELSPELEN
Ga zittend de strijd met elkaar aan! De tafelspelen bestaan uit hilarische
spellen waarbij verschillende tafels het tegen elkaar opnemen. Kan
jouw tafel het beste tafelspijkerslaan? Zit de bierwurst werp master van
de avond bij jou aan tafel? Kom er bij deze vermakelijke avond achter
en ga voor de winst!

WINTERSE WORKSHOPS

Heb jij je ook wel eens afgevraagd hoe die mooie ijssculpturen worden
gemaakt? Het gaat om echte kunstwerken met magische details. In
deze winterse workshop kom je te weten welke technieken en welk
gereedschap je moet gebruiken om zelf je eigen meesterwerk te
creëren!
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