SnowWorld

Het is eindelijk zover; SnowWorld is heropend! We kunnen niet wachten om je weer laten genieten van onze
sneeuw. Een hele winter heb je je favoriete sport moeten missen, dus je hebt heel wat in te halen. Wij zijn er klaar
voor, dus graag tot snel.
Veilig & Verantwoord
Uiteraard houdt SnowWorld zich aan alle richtlijnen om je volledig Corona-veilig toegang te geven tot de sneeuw.
Ook vragen we je het volgende:
1.
2.

Reserveer vooraf een datum en tijdstip. Zo wordt het nooit te druk.
Kleed je zo veel mogelijk thuis om. Dat scheelt drukte in de omkleedruimtes. Let op: kleedhokjes zijn nog
gesloten
3.
Eten & Drinken. Helaas mogen we je nog niet verwelkomen in onze restaurants. Zodra de maatregelen
verder versoepeld worden, ben je uiteraard van harte welkom.
Uw speciale code voor de skitickets bij SnowWorld: VPCB2020
Deze kunnen zoals het was geboekt worden via onze website; https://www.snowworld.com/landgraaf/nl
- Click dan op SKIBAAN – KOOP TICKETS
- Landgraaf (of een andere locatie) “Ik heb nog geen ticket”
- Kies uit een 1 uur, 2 uur of 4 uur skipas
(de korting is niet geldig op de avondskipas en de dagpas kan wegens coronamaatregelen momenteel niet worden
geboekt)
- Kies het aantal personen
- Kies het gewenste datum (momenteel kan er enkel t/m 1 juni worden geboekt)
- Kies het gewenste tijdslot
- Vul je email-adres in, bij kortings- of tegoedcode voer je bovenstaande code in
De korting van 5 EUR wordt automatisch verrekend
- Als je nog materiaal nodig hebt kun je het hier nog erbij boeken en dan betalen
- Je ontvangt je skiticket via de email
Heel veel plezier in de sneeuw!
Overig:
- Een voordeelkaart kan gewoon worden aangevraagd, hier ontvangen de leden dan een korting van 10%
- De code voor het klimpark wordt hetzelfde, hier volgt later meer info

