Uur schema

FAMILIEDAG: zaterdag 14
vanaf

oktober 2017 !!!

13.30 uur de deelnemers komen aan > Parking Snow Valley (P -kaart)

Deusterstraat 74 E, 3990 Peer

info@snowvalley.be

Hier krijgt u uw eigen naamticket met de kleurencodes van uw keuze.
Keuze 0 is voor kinderen tot 10 jaar. Zij worden aan Snow Valley opgewacht door monitoren,
animatoren, en kunnen, in samenspraak met die monitoren, vrij aansluiten op ieder keuze
moment. Zij kunnen ook apart avondeten met die monitoren in een kinderkeuze menu op 20
meter van hun ouders. Gewoon bij de (groot)ouders blijven kan natuurlijk ook.
Keuze 5 klimmen hier op hun speciale “natuur huifkar” (vertrek om 14.00 uur !) en
consumeren koffie en taart of een ijsje in het Panhof. Wij zien hun pas terug tegen 18.15 uur.
Keuze 6 en 8 stappen hier op de pendel huifkar of koets of te voet, richting centrum Peer, tot
aan de Kerk (links van het rode gebouw op de foto boven). Daar vangen we u op met koffie
en taart of een ijsje. Uw activiteit start om 14.30 uur.
Keuze 1 en 2 gaan naar de cafetaria van Snow Valley en consumeren daar een koffie met
taart of een ijsje. Hun activiteit start om 14.30 uur.

Alle groepen hebben even een pauze rond 16.00 uur. Wij nodigen u dan graag uit op
de aangeduide terrasjes voor een biertje, een warme drank, een frisdrank, …
De pendeldienst (huifkar) brengt u ofwel terug naar Snow Valley of naar hartje Peer
voor uw volgende keuze: 3 of 4, 7 of 9. Die keuze start om 16.30 uur.
Vanaf 18.15 uur worden alle groepen terug verwacht (al dan niet met pendeldienst)
in Snow Valley, gelijkvloers, voor receptie met speeches, aan de skipiste.
Vanaf 19.30 uur stijgen alle groepen naar de Zwitserse Chalet op het 1e verdiep om
hun keuzemenu te genieten, keuze 10, 11 en 12. Last call om 22.00 uur.
De beschrijving in detail van iedere keuze vindt u op www.lvab.be
Maak NU uw keuze en schrijf in vanaf september via ons web !!!
Toon, Feestbestuurder, toon@lvab.be of voor info 0477/ 303.508
Vrijgevige sponsors mogen zich (graag) aanmelden via toon@lvab.be

