
 
 
 

3 dagen Winterberg met excursie 

 

Wij benadrukken dat onderstaand programma een voorbeeld is. U heeft alle vrijheid om het 

programma volledig naar uw wensen samen te stellen. Dit ervaart u ook ter plaatse. 
 

Dag 1 
 

05:15  : bus(sen) op gewenste locatie(s) / ontvangst 

05:30  : vertrek naar Winterberg 

09:30 – 10:00 : verwachte aankomst hotel 

09:45  : uitladen bagage / omkleden 

10:15  : ontvangst met koffie/thee en een broodje of Duits gebak 

11:00  : uitgifte skipassen / gereserveerd materiaal afhalen (ski’s etc.) 

11:30 – 16:45 : wintersport (niet-wintersporters: les, langlaufen, sleeën etc.) 

16:45  : gezellige après ski in de ‘Skihütte’ 

19:00  : uitgebreid diner in hotel 

20:30  : vrije besteding avond (hotel heeft gezellige ‘Stube’ met DJ) 
 

Dag 2 
 

09:00  : uitgebreid ontbijt in hotel 

10:00 – 12:30 : wintersport en/of groepsactiviteit (bijvoorbeeld sneeuwschoenlopen) 

12:30  : broodje Unox aan de piste 

13:30 – 16:45 : wintersport (etc.) 

16:45  : gezellige après ski 

19:00  : uitgebreid diner in hotel 

20:30 – 22:00 : fakkeltocht in de sneeuw met aansluitend glühwein/thee 

22:00  : vrije besteding avond 
 

Dag 3 
 

09:00  : uitgebreid ontbijt in hotel 

10:15  : deuren bus open (vertrek) 

10:30  : vertrek naar Warstein 

11:15 – 11:30 : verwachte aankomst in Warstein 

12:00 – 13:30 : rondleiding in Warsteiner Brouwerij 

13:30  : lunch in Warstein 

14:30  : deuren bus open (vertrek) 

14:45  : vertrek terug naar Nederland 

18:45 – 19:15 : verwachte aankomst 
 
 
 



 
 
 

Excursie: bezoek aan Warsteiner Brouwerij 
 

Warsteiner bier wordt in meer dan zestig landen gedronken. Er is maar één plek ter wereld waar 

u kunt zien hoe het bier wordt gebrouwen: ‘Warsteiner World’. Combineer Winterberg met deze 

boeiende excursie en beleef het Duitse bier in al zijn glorie. Een bezoek aan de brouwerij is 

inclusief: 
 

� Ontvangst in de bioscoop 

� Multimedia voorstelling in het theater 

� Rondleiding in de brouwerij (Nederlands en Engels gesproken) 

� Alle dranken uit het Warsteiner assortiment inclusief tot 2 uur na de tour (met en zonder 

alcohol) 
 

Rondleidingen vangen aan om 10:00 uur, 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur en duren ongeveer 

anderhalf uur. Deze excursie is niet mogelijk in januari. 

 

Need to know / Nice to know 
 

� Meerdere opstapplaatsen mogelijk 

� Wij adviseren voor of na de (Duitse) spits te reizen 

� Zowel op de heen- als op de terugreis maakt de bus eenmaal een korte (wettelijke) 

ruststop bij een tankstation met bistro 

� Na aankomst in Winterberg moet de bus wettelijk minimaal 9 uur stilstaan 

� De bus is tijdens het verblijf beschikbaar (in overleg met de chauffeur) 

� Accommodatie altijd in de ‘Skiliftkarussell Winterberg’, nabij alle faciliteiten 

� Met 37 afdalingen van alle niveaus biedt de ‘Skiliftkarussell Winterberg’ ook de ervaren 

wintersporter voldoende uitdaging 

� De niet-wintersporters zullen zich geen moment vervelen 

� Op woensdag, vrijdag en zaterdag kan ook ’s avonds geskied worden 
 

Prijs 
 

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers, type accommodatie en de activiteiten per 

deelnemer ter plaatse. Graag stellen wij een geheel vrijblijvende offerte op maat voor u op. 


