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Rutschen mit Anton - Vriendinnenweekend in de sneeuw

Vriendinnenweekend in de sneeuw arrangement Winterberg
Na aankomst kunnen jullie mee doen met de ski of snowboard les of dat zelfstandig de piste gaan verkennen en kunt u erna genieten van
een goed verzorgde lunch. De middag wordt afgesloten met Rutschen mit Anton. Hierbij gaan we in groepsverband sleën. Na de Apres ski
is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van het hotel. 's Avonds wordt er een heerlijk diner verzorgd in het restaurant van
het hotel.

Locatie
Stelt u zich eens voor. Op nog geen drie uren reisafstand het optimale wintersportgevoel beleven met uw collega’s, familie of vrienden?
Skiën, snowboarden, langlaufen, après ski en voortreffelijke accommodaties? Jaarlijks biedt Sauerland 90 dagen sneeuwzekerheid. Van
half december tot half maart kan er geskied worden. Het skioord beschikt namelijk over 260 moderne sneeuwkanonnen, die ingezet kunnen
worden om de natuur een handje te helpen. De pistes in Sauerland zijn geschikt voor de gevorderde en beginnende skiërs of snowboarders.

Overnachten
Sauerland heeft de beschikking over prachtige overnachtingsaccommodaties met voor elk wat wils. Wij bieden u speciaal geselecteerde
accommodaties aan die hun diensten in de afgelopen jaren hebben bewezen. Maar wij kunnen ook aan de hand van uw wensen een
overnachtingsaccommodatie op maat verzorgen.

Programma
Na aankomst op locatie ontvangt u de materialen en kunt u ervoor kiezen tussen ski of snowboard les of zelfstandig de piste verkennen.
Na een goed verzorgde lunch kunnen de lessers en de gevorderden een afdaling maken en zelfstandig de piste verkennen. De middag wordt
spectaculair afgesloten met de gehele groep tijdens het sleeën. Na een dag genieten in de sneeuw is het tijd om lekker op te frissen en/of
gebruik te maken van de faciliteiten in het hotel. ’s Avond wordt er een heerlijk diner verzorgd in het restaurant van het hotel. In de ochtend
kunt u gebruik maken van een goed verzorgd ontbijtbuffet en aansuitend uitchecken.

Dit vriendinnenweekend in de sneeuw arrangement is inclusief
Kleiner aantal personen op aanvraag.g en organisatie Kleiner aantal personen op aanvraag.
Deskundige reisbegeleiding
Programmaboekje voor alle deelnemers
1 overnachting in een 3-sterren hotel op basis van 2-persoonskamers
1x ontbijtbuffet
1x een lunch
1x diner
Huur ski of snowboardmateriaal (dag 1)
Skipas (dag 1)
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Ski of snowboardlessen voor beginners

Prijs: vanaf € 179,- p.p. exclusief BTW
Minimum aantal personen: 20
Kosten voor het arrangement zijn gebaseerd van maandag tot en met donderdag. Voor arrangementen van vrijdag tot en met zondag geldt
een meerprijs van € 10,- per persoon per nacht.
Drankjes op basis van nacalculatie.
Exclusief toeristenbelasting a € 2,- p.p.p.n.
Kleinere groepen op aanvraag.

Extra mogelijkheden
1-persoonskamers, meerprijs op aanvraag
Vervoer per Comfort Class Touringcar v.v., meerprijs op aanvraag
Reisverzekering
Annuleringsverzekering
Alternatieve programmamogelijkheden in overleg

Dit Teambuilding in de Sneeuw arrangement is geldig tot en met 31 maart 2021.
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