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EEN ONVERGETELIJKE 
TRIP MET VRIENDEN, 
FAMILIE OF 
COLLEGA’S THE GREATEST SNOW EXPERIENCE



DUTCHWEEK THE MOVIE

HEB JE ZIN IN EEN ONVERGETELIJKE TRIP MET VRIENDEN, FAMILIE 
OF COLLEGA’S? ORGANISEER DIT JAAR VOOR 12 PERSONEN OF MEER 
EEN WINTERSPORTWEEKEND VAN DUTCHWEEK. 

Dutchweek zorgt voor een onvergetelijke belevenis voor iedereen die 

van wintersport, gezelligheid en feesten houdt waarbij kwaliteit hoog 

in het vaandel staat. Tijdens de Dutchweek wintersportweekenden 

gaat het niet alleen om skiën of snowboarden, maar ook om fun en 

feesten met een gezellige en gemoedelijke sfeer. Verschillende DJ’s 

en optredens zullen jullie vermaken met internationale muziek. Van 

opzwepende après-ski en feestmuziek tot de beste dancetunes. Dit 

vindt binnen en buiten plaats op diverse podia in het skigebied en 

het dorp. 

Hebben jullie wel zin in een uitdaging? Tijdens elk Dutchweek 

wintersportweekend wordt er een wintersportwedstrijd 

georganiseerd zoals Zipfelbob Rennen, Snow Biken of een parallel 

slalom wedstrijd. Ga ervoor en sleep één van de leuke prijzen in de 

wacht! 

DUTCHWEEK IN HET KORT

Wil je met jouw vrienden, familie of collega’s echt alles uit dit 

wintersportweekend halen? Check dan de extra opties die 

Dutchweek biedt bij het VIP arrangement! 

KOSTELOZE OPTIES
• Ontvangst bij de Dutchweek Welkomstdesk met Goody Bag.

• Reserveren van een speciale hoek voor jullie in  

één van de horeca locaties.

• Betalen op rekening zonder gedoe.

• Eén aanspreekpunt bij Dutchweek.

TEGEN BIJBETALING
• Jullie favoriete drankjes die klaarstaan in  

de speciaal gereserveerde hoek.

• Plan een leuke activiteit zoals: rodelen, winters bbq-en, 

pubquizzen, sneeuwwandelen, paragliden, nieuwe plannen  

voor het bedrijf presenteren, op pad met een gids etc.

• Fotoshoot in de sneeuw.

• Filmpje van een dag uit jullie reis.

Heb je een ander idee? Vraag het ons gerust en  
wij gaan kijken of wij het voor je kunnen regelen!

Het team van Dutchweek belooft jullie een onvergetelijk trip.  

Wie weet wordt deze Dutchweek ervaring wel jullie nieuwe traditie! 

Making memories together. 

DUTCHWEEK VIP ARRANGEMENT

135 
GROEPEN GINGEN JE 

VOOR
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DUTCHWEEK KIRCHBERG | 15 JANUARI TOT 19 JANUARI
Dutchweek Kirchberg is één groot avontuur. Van rodelen tot het 

dansen op de lekkerste deuntjes op het plein. Dutchweek Kirchberg 

heeft het allemaal. Laat ons je beste moves zien onderaan de 

splinternieuwe Fleckalmbahn piste, eenmaal opgewarmd dansen  

we tot in de kleine uurtjes in Der Tiroler!

DUTCHWEEK ZELL AM SEE - KAPRUN | 22 JANUARI TOT 26 JANUARI
Tijdens Dutchweek voorzien wij het romantische Zell am See en 

het gezellige Kaprun van de leukste én beste feesten. In Zell am 

See start de après-ski direct onder aan de piste. Als je goed bent 

opgewarmd op de welbekende krakers gaat het feest verder in het 

centrum van het dorp. Daar bieden wij op verschillende locaties 

spectaculaire muziek en live entertainment.

In Kaprun wordt het genieten van Après-ski à la Dutchweek. 

Internationale hits worden afgewisseld met de welbekende lokale 

meezingers. In Kaprun heeft Dutchweek een speciale deal met 

Restaurant 24. Reserveer jouw plek bij Dance @ Dinner en geniet 

van fijn eten en de beste DJ’s en Live artiesten.

DUTCHWEEK ITALIA | 11 MAART TOT 15 MAART
Hebben jullie een zwak voor heerlijk Italiaans eten? Plan dan het 

knusse & gezellige Dutchweek Italia in het prachtige skigebied van 

Sauze d’Oulx. Na een heerlijke dag skiën verzamelen wij bij Capanna 

Kind waar we ons fameuze feest in de sneeuw organiseren. Kom 

dansen op je snowboots, zing mee met de laatste internationale 

hits en geniet van een drankje of twee. Na het feest gaan we verder 

in het dorp. We starten met de beste après-ski hits, internationale 

DUTCHWEEK EVENTS 2020
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clubknallers en uiteraard live entertainment. We eindigen de avond 

(en nacht) in de lokale club Miravallino waar de beste DJ’s er voor 

zorgen dat je geen moment stil staat.

DUTCHWEEK SAALBACH | 18 MAART TOT 22 MAART
Groots en meeslepend! Op maar liefst 8 verschillende locaties is het 

dagelijks feest. Samen met het lokale toerismebureau organiseren 

we ook elk jaar een spannende “snow bike race” op vrijdag. 

Deelname is gratis. Daag je vrienden uit en zorg dat je als snelste 

beneden bent! En vergeet niet om mee te doen aan één van de 

ontspannende yoga & breakfast sessies op grote hoogte! 

DUTCHWEEK GERLOS | 28 MAART TOT 5 APRIL (4 OF 8 DAGEN)
Een spetterend programma op 4 prachtlocaties in de Zillertal 

Arena, deze editie wil je niet missen! Kom de hele week of voor 

een lang weekend. Tijdens Dutchweek Gerlos hebben wij bekende 

Nederlandse DJ’s en artiesten. Dit alles in de prachtige omgeving 

van Gerlos. 

DUTCHWEEK NORWAY | 31 MAART TOT 5 APRIL (5 DAGEN)
Dutchweek Norway is een reis om nooit te vergeten. Dagen vol 

avontuur, een hele dag bezoek aan Unesco Werelderfgoed de 

Nærefjord waar je doorheen scheurt op een ribboot en lekker 

eet in een echt Vikinghuis. Het landschap is weergaloos en 

adembenemend. Op de cruiseboot van Fjordline vinden dit seizoen 

ook een pre en afterparty plaats!
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Neem gerust contact op voor meer info en de mogelijkheden met  

Anouk Schrijver via anouk@dutchweek.nl of bel 010 - 303 1231 

of kijk op de website www.dutchweek.nl.

DUTCHWEEK INFORMATIE

Volg Dutchweek op Instagram en 

Facebook zodat je als eerste op 

de hoogte bent van het volledige 

programma, de line-up en sneeuw 

condities.

THE GREATEST SNOW EXPERIENCE


