
  

 

 

    

 

 

  

Rodelen  
Omhoog met de lift en naar beneden met de slee! Meer fun in de 

sneeuw ga je als niet skiër niet hebben! We sluiten uiteraard af met 

een lekkere schnapps.  

Schnappsproeverij inclusief hapjes  

Schnaps is een belangrijk onderdeel van de Oostenrijkse cultuur. 

Ontdek wat jij de lekkerste Schnaps vindt!  

Schnappstocht met fakkel  

Lekker een frisse neus halen na het diner. Gesterkt met een fakkel 

gaan jullie op schnaps tocht.  

Pubquiz  

Ga de strijd met elkaar aan en speel een pubquiz.  

Winter Olympiade 

Een middagje lekker ‘spelen’ in de sneeuw. Wat dacht je van 

ouderwets strijden tegen elkaar in teams? Denk aan 

boogschieten, sneeuw voet-/volleybal,  sneeuw-golfen, snowfox 

racen en korte afstand sneeuwschoenlopen. Geheel op maat 

kan een Olympiade samengesteld worden.   

Tiroler abend  

Als je denkt aan wintersport, dan denk je aan sneeuw. Als je 

denkt aan sneeuw dan denk je aan Tiroolse outfits, en dan denk 

je aan….juist; Oktoberfest! Hoe te gek is het om na een dag skiën 

‘thuis’ te komen, je op te frissen op je kamer en de authentieke 

Dirndl/Lederhosen, precies in jouw maat, aan te trekken die wij 

klaar hebben gelegd. Zodra je beneden komt val je met je neus 

midden in een heus Oktoberfest samen met al je collega’s! 

Schlagers, bier, pretzels, Oostenrijkse versiering en zelfs optioneel 

een live blaasband (tegen toeslag)! Een avond die verbindt, top 

foto’s oplevert, en echt een knaller avond tijdens jullie ski-trip.   

The Game 

Speel je een ‘custom made’ smartphone game. Jullie helpen de 

game-master bij het aanleveren van vragen en opdrachten die 

gerelateerd zijn aan jullie bedrijf en collega’s. Hilariteit en strijd! 

*uitgaande gebruik eigen telefoon (3G/4G verbinding 

noodzakelijk)  

Silent Disco  

Geen geluidsoverlast voor de buren, dus jullie kunnen zo lang 

doorgaan als je wilt! Gemengd gezelschap op je feest? Geen 

probleem. Iedereen bepaalt zelf naar welk kanaal ze luisteren, 

ideaal! Even uitgedanst en toe aan een kletspraatje? Zet je 

koptelefoon dan af en je kan rustig een gesprek voeren op 1,5 

meter afstand!  

Een eigen DJ in je chalet  

Bouw jullie eigen feestje in jullie eigen chalet met jullie eigen 

privé DJ. Iemand verzoeknummers?  

Apres ski Bingo  

Geen bingo met nummertjes, maar met muziek. Raad welke 

apres ski hit er gedraaid wordt, staat deze op je kaart, streep 

hem dan snel af. Wie heeft er als eerste bingo?  

De ijsbar challenge  

Bouw je eigen ijsbar in de sneeuw. Wie bouwt de mooiste?   

MENUKAART ACTIVITEITEN 

SKI-EEP YOUR DISTANCE 


