Geachte heer/mevrouw,
Graag nemen wij u mee naar winter 2016/2017. Een winter waarin wij uw groep
opnieuw de mogelijkheid bieden zéér voordelig, veilig en strak georganiseerd een dag
(of meerdere dagen) échte wintersport te beleven in het grootste skigebied dichtbij
huis: de ‘Vakantiewereld Winterberg’.
‘Stelt u zich voor. ’s Nachts heeft het gesneeuwd en gevroren. Dik aangekleed met sjaal
en handschoenen stappen uw leerlingen uit de bus. Met een dik pak krakende sneeuw en
felle winterzon kan de dag al niet meer stuk. Welk ander schooluitje kan daar tegenop?’
Graag stellen wij ons aan u voor: wij zijn Winterbergbus Snow Included. Met een kantoor in
Nederland en in Winterberg, zijn wij met voorsprong de specialist in dag- en meerdaagse
reizen naar Winterberg. Met uitsluitend reizen naar Winterberg in ons aanbod kennen wij
alle ‘ins en outs’ van de regio. Vele scholen, maar ook gerenomeerde bedrijven zoals KLM,
Sony en Rabobank zijn reeds met ons naar de sneeuw geweest.
Uw tijd is spaarzaam, dus laten we kort omschrijven wat u van ons kunt verwachten. Uw
budget, veiligheid en beleving staan zowel tijdens de voorbereidingen, als onderweg en ter
plaatse in de sneeuw, voorop. Onze reisprogramma’s bieden alle ruimte om samen met u
tot een compleet arrangement te komen. Wintersporten in het gehele gebied, of liever
een enkele piste waar u in contact blijft met de deelnemers? Na afloop dineren, of liever
aan het einde van de middag naar huis? Nederlandstalige skiles, langlaufen, sleeën en
misschien zelfs overnachten? Wij realiseren het. Deze geweldige indrukken zijn geschikt
voor alle leerlagen en al mogelijk vanaf € 24,50 p.p. — inclusief sneeuwgarantie. (bij
dagreizen: geen sneeuw = geen vertrek = geen kosten)
Bent u benieuwd naar ons aanbod? Vul geheel vrijblijvend het online offerteformulier in en
ontvang binnen twee werkdagen een uitgebreid voorstel. Wij kijken met veel enthousiasme
uit naar uw aanvraag — en uw komst naar Winterberg.
Onze website
Het offerteformulier

> www.winterbergbus.nl/schoolreizen
> www.winterbergbus.nl/offerte

Met vriendelijke groet,
Marcel de Bruijn
Winterbergbus Schoolreizen
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Complete arrangementen voor elk budget — geen zorgen voor u als organisator
Mogelijkheden vanaf 20 tot 500+ deelnemers
Breed scala aan activiteiten — programma’s geschikt voor alle leeftijden
Indien gewenst eten en drinken inclusief
Meerdere opstapplaatsen mogelijk
Eigen parkeerplaats aan de piste en bij alle faciliteiten
De ski- en snowboardlessen starten in de ochtend — na de les kan de hele middag
vrij gewintersport worden
Skipassen verkrijgbaar voor het gehele skigebied, maar ook goedkopere skipassen
voor een enkele piste — prettig als u het overzicht wilt houden
Voor de terugreis meerdere vertrektijden mogelijk, bijvoorbeeld om 17:00 uur of
19:00 uur
Onze gekwalificeerde chauffeurs verblijven altijd in een hotel en beginnen
zodoende uitgerust aan de terugreis
Ervaren Nederlandse reisleiding ter plaatse
Meer weten? Mail ons: groepsreizen@winterbergbus.nl

Sneeuwgarantie
De ‘Wintersport-Arena Sauerland’ is mede dankzij een gunstige ligging (top: 841,9 meter),
de ‘All Weather Snowmakers’ en ruim 200 sneeuwkanonnen vrijwel sneeuwzeker van
december tot maart. Bij te weinig sneeuw worden dagreizen verplaatst naar een
alternatieve datum, naar Snowworld of kan de reis kosteloos geannuleerd worden. Bij
meerdaagse reizen wordt een avontuurlijk programma aangeboden in het Sauerland.
Laagste prijsgarantie
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de activiteiten per deelnemer ter
plaatse. Op onze arrangementen geven wij de laagste prijsgarantie. Vindt u dezelfde reis
elders goedkoper? Dan bieden wij korting op de laagste prijs. Graag stellen wij een geheel
vrijblijvende offerte op maat voor u op.
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