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Oostenrijks Arrangement - Leuk themafeest voor uw bedrijf

Spectaculair personeelsfeest - Actie en sensatie
Een themafeest waarbij uw personeel zich in Oostenrijkse sferen zal wanen. Bij dit leuke bedrijfsuitje legt u een spectaculair parcours af,
geniet u van een uitgebreid Oostenrijks buffet en kunt u met uw collega's weer bijkomen tijdens de après ski party, waarbij de gemaakte film
van uw activiteiten wordt vertoond!

Leuke middag of avond met uw collega's - Uitje met Oostenrijkse flair
We ontvangen u en uw personeel met koffie en apfelstrudel met slagroom in ons sportcafé. Daarna gaat u het skiparcours betreden.
Onderdelen zoals treinski, biatlon, boomstamzagen en nog veel meer staan garant voor reuze veel plezier (ongeacht leeftijd en conditie)!
Onderweg is natuurlijk een "Gluhweinpauze" ingericht zodat iedereen gesterkt het parcours af kan ronden. Houd er rekening mee dat hier
filmopnames van worden gemaakt!

Het Oostenrijks buffet - Bekijk uzelf en uw collega's op de film
Als het parcours is afgelegd, kunt u gezellig napraten tijdens een buffet anders dan anders!
"Schlemmereien wie geselchter Nackenbraten, Backschinken mit Zwiebeln, Champignons und Speckknodel, Geschnetzeltes mit
hausgemachten Spätzle, Tiroler Gröstel, Rinderpfanne, Rösti, Achentaler Salat mit Schinken, Ananas und Pfirsiche werden Ihren Gaumen
verwöhnen".
Na het eten wordt tijdens de après ski de film op grootbeeld vertoond. De acteurs in deze film zijn u en uw collega's zelf "in action". Filmcritici
zullen beweren dat deze film de boeiendste van de eeuw zal zijn. De avond wordt met de prijsuitreiking afgesloten en voor het beste skiteam
staat de champagne al koud!

Polysport - Met uw gezelschap op het goede adres!
Polysport Activiteitenpark ligt op de Veluwezoom in het plaatsje Dieren. Het activiteitenaanbod van Polysport is in principe eindeloos. U kunt
uw eigen programma samenstellen met uw favoriete onderdelen, helemaal gebaseerd op uw wensen. Polysport beschikt over een veelzijdige
keuken, een gezellige bar, 13 tennisbanen (waarvan 2 indoor), een langlaufcircuit, een grote activiteitenhal (ca. 1500 m2) met klimwand en
bovenal, zeer gezellig personeel.

Dit arrangement is inclusief
Ontvangst met koffie en apfelstrudel met slagroom
Langlaufprogramma
Skihuur
Begeleiding/wedstrijdelement
Filmvertoon op grootbeeld
DVD van de groep in actie
Prijsuitreiking met champagne
Uitgebreid Oostenrijks buffet
Glühwein tijdens activiteit

Prijs: € 50,75 p.p.
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Tijdsduur programma: 5 à 6 uur
Gedurende het gehele jaar mogelijk ('s avonds verlicht)
Minimum aantal: 10 personen
U kunt ook een van onze lunches bijboeken.
De prijs van dit arrangement is geldig tot en met 31 december 2021.
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