Winter Wonderland
MAGISCHE WINTERSE SFEREN
Beleef uw feest in de magische winterse sferen van WinterWonderland.
Deze winter ook bij u op locatie!
IJskoud® creëert daar magische feestsferen die zich uitstekend lenen voor
Bedrijfsfeesten, Kerstborrels & Zakelijke Meetings.

MAGISCHE WINTER FEESTEN
De feesten van IJskoud zijn WinterDeinen,
WinterWonderland & IJskoude Meetings.
Alles natuurlijk in een omgeving van besneeuwde bomen, winterse de
cors, sneeuw, IJsberen, Iglo's, haardvuur & magische verlichting.
Feesten vol mogelijkheden. Met Eten & feesten in verschillende ruimtes
en de Experience Rooms boordevol interactieve gezelligheid.

NOVEMBER TOT MAART
WinterWonderland vindt plaats van november tot maart. Mogelijk van groepen van 20 tot
maar liefst 2.500 personen. Enkel een avond programma? Een Vergadering of workshop
gevolgd door winterse avonturen en ter afsluiting een winters feest? Geen probleem!
T: 020 638 32 64
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ONTVANGST
Direct achter de toegangspoort van het stadion brandt
de Grote open haard (5 mtr) en worden de gasten ontvangen met
Glühwein en Chocomelk.
De bijzondere Meet & Greet in de magische sferen met heerlijke muziek
brengt de gasten al direct in de juiste sferen. De sfeer die iedereen weer
in de juiste stemming brengt en altijd weer zorgdraagt voor een topavond
vol.

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, winterspelen,
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.
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SNOWBALL DARTS
Hunderdandeighty! Vertoon uw darttechnieken als een ware Barney met
sneeuwballen.Op de megagrote dartborden kan en mag je gewoon niet
missen!

BIERPUL RUTSCHEN
Eins, Zwei, Drei Rutschen! Wie schuift zijn bierpul naar de hoogste punten?
Niet te ver! Voor je het weet is je bierpul verdwenen ...Strafpunten dus!

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

SING A LONG
Meezingen op nummers van vroeger en nu. Iedereen aan tafel zingt een
regel.Teksten worden groots op de muren geprojecteerd waarbij de
microfoon gaat van hand tot hand.
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TAFEL SPIJKERSLAAN
Welke tafel laat als eerste de mega spijker verdwijnen in het eigen blok
hout. Op de dikke bas van de muziek wordt er geslagen. Maar let op! De
Hamer en het houtblok moeten na elke slag worden doorgegeven.

WINTERS CASINO
In het Magische WinterWonderLand Casino kunnen de bezoekers een gokje
wagen, in het casino klinkt het van Rien ne van plus & My name is Bond!
James Bond.

IJSBONBONS MAKEN (optioneel)
Verras je eigen familie met de heerlijkste IJsbonbons! De geheimen van de
heerlijkste IJsBonBons leer je in de speciale IJskoud IJsBonBons Worpshop.

IJSKOUDE SHOTS (optioneel)
Heb jij de skills van een stoere Barman zoals Tom Cruise. Leer dan hier
de fijne kneepjes. Let op! Hier gelden niet allen de Shots, zeker ook de
Moves!

ICE CARVEN
•

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

SCHAATSEN

(optioneel)

Ben jij de nieuwe Sven Kramer of lreen Wüst? Olympisch kampioen of niet,
plezier gegarandeerd! Laat jouw skills zien op de echte IJsbaan.

BUS VERVOER
Komt u van ver of reist u graag gezamenlijk naar 'WinterWonderland', dan
regelen wij graag uw vervoer per luxe Wintersport Express. Een Winters
uitje verzorgt van deur tot deur.

PARKEREN
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,- p.p.p.n.

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

DEELNAME OP EIGEN RISICO
IJskoud kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade aan
personen en of goederen als gevolg van deelname aan de door haar
georganiseerde activiteiten.
T: 020 638 32 64
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