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WinterWonder Borrel

WinterWonderLand Dorp
Betreed het WinterWonderLand Dorp en kijk je ogen uit. 
Ontdek de magische plekjes die deze locatie te bieden heeft: 

• Huis van de Kerstman
• Winterspelen
• Tafelspelen
• Winterse Workshops
• Bites & Drinks
• Snowboard Simulator
• Loungeplek met open vuren
• Photobooth

Het kerstfeest gaat in december helaas niet door. Maar niet 
getreurd! Tijd voor positiviteit en om vooruit te kijken.
 
IJskoud.com organiseert ‘Belated Christmas’, geheel in het teken 
van de magische kerst, de wintersport en Oud & Nieuw. Houd uw 
‘verlate’ WinterWonder Kerstborrel daarom vanaf februari op 
onze prachtige IJskoud locatie “Het Oude Slot Heemstede”. 

Lekker outdoor en 100% Coronaproof in de magische sferen 
van een winters kerstdecor met daarin lange bierbanken & 
interactieve Winterspelen, duizenden lichtjes, gezellige deuntjes, 
houten tonnen, ski’s, besneeuwde bomen, open vuren en 
vallende sneeuw.  

WinterWonderLand op Slot Heemstede
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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.

HUIS VAN DE KERSTMAN
De kerstman verwelkomt jullie graag in zijn huis. In het huis van 
de kerstman staat humor, creativiteit en toegankelijkheid centraal. 
Wie weet het meest tijdens de Tiroler PubQuiz en neemt de prijs 
mee naar huis?!

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 
nieuwe Barney bij jou aan tafel?

WINTERSE WORKSHOPS
Maak jij de lekkerste Scroppino en IJsbonbons? Of leer de fijne 
kneepjes van het shotjes maken en word een echte barman. Ben 
jij een echte ijsman en maak jij het mooiste IJssculptuur.
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BITES & DRINKS
Geniet van lekkere Bites & drinks die worden uitgegeven door 
de Winterse Kerstfiguren. Van heerlijke warme Chocomel en 
Gluhwein tot Kaasfondue to Go en Hamburgers.

SNOWBOARD SIMULATOR
Ben jij een echte snowboarder? Verras je collega’s met jouw 
snowboard skills op de simulator. Zet jij een recordtijd neer dan 
staat jou een leuke prijs te wachten

LOUNGEPLEK MET OPEN VUREN
Kom tot rust bij een van onze gezellige loungeplekken rond de 
sfeervolle open vuren. Ga zitten en warm op met een heerlijke 
warme chocomel.

PHOTOBOOTH
Ga met je collega’s en Winterse Figuren op de foto om deze 
onvergetelijke belevenis voor altijd vast te leggen.


