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Ice Mountain - echte sneeuw, dichtbij!
Rue De Capelle 16
Comines - 7780
Contact: +32 56 55 45 40
http://www.ice-mountain.com

Ice Mountain Adventure Park is de ideale plek om de ambiance van de wintersport
samen met uw collega's te beleven... dichtbij huis.
Troeven:
2 Savooiaardse restaurants
10.000 m2 oppervlakte
Ideaal voor teambuildings!
Ice Mountain Adventure Park ligt op de grens van Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.
Dit ski- en snowboardcomplex is de ideale locatie voor seminaries,
teambuildingactiviteiten en vergaderingen.
Geniet van de gezellige wintersportsfeer samen met uw gasten of collega's. Aan
parkeerplaats is er zeker geen gebrek, want Ice Mountain heeft een privéparking met
500 plaatsen.
Daarnaast heeft het complex een totale oppervlakte van 10.000 m2 die voorzien is voor
skiën en snowboarden op echte sneeuw. ICE MOUNTAIN voorziet een infrastructuur met
aanpasbare en volledig uitgeruste vergaderzalen met alle technische faciliteiten. Op
maat of via een vaste formule (kit Ski+maaltijd, thema-avonden, challenges met
prijsuitreiking, kerstbomen...)
ICE MOUNTAIN garandeert de realisering van een dynamisch en versterkend
evenement... De twee restaurants met uitzicht op de pistes kunnen volledig gereserveerd
worden voor uw evenement: de restaurant-bar Ice Mountain met twee statige
schouwen die uitnodigen tot een aangenaam gesprek en het restaurant le Montagnard
voor een chiquere avond in een authentiek Savooiaards kader.

Ice Mountain heeft 4 overdekte en niet-overdekte paintballterreinen geopend; u kunt
dus van 's morgens tot 's avonds spelen!
Binnenkort: de activiteit Indoor Skydiven om een vrije val in alle veiligheid te beleven...

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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