AKTIVITETER

SNOWCLUB (3-6 år)
MINI DISCO

Efter en lang dag i sneen, og inden det bliver sengetid og drømmeland, er det tid til MINI
DISCO. En gang om ugen glimter det i disko-kuglen, hvor børn kan slå sig løs på dansegulvet. Elliot og børneguiderne byder op til dans, og DJ’en spiller musik der giver alle lyst til at
- Foregår i SnowClub på Grafenberg Resort

JAGTEN PÅ GRAFENBERG’S JUVEL

KREATIV TIME
lade. Børnene hygger sig med børneguiderne som har fundet hele deres samling af klodser,
perleplader, malebøger og tusser frem. Vi, der arbejder I Snowclub, elsker at lege og hygge
os med jeres børn, mens I får et par velfortjente timers voksentid sammen på bjerget. Snowclub er indrettet så børnene rigtigt kan boltre sig med andre børn, få læst historier op eller
lege med legetøj. Så hvis de små ben er trætte og kinderne lidt for kolde, så kom forbi og få
en hyggelig eftermiddag i ELLIOTS KREATIVE VÆRKSTED. Her passer vi dine børn.
- Foregår i SnowClub på Grafenberg Resort
- Hver dag fra kl. 12:30-16:00 (tilmeldingskrav – dagen inden)

ELLIOTS DANSESKOLE
Elliot elsker at danse. Så meget faktisk, at han har udviklet sin helt egen dans, der er fyldt
med energi og som han altid danser, hvis han er blevet en smule træt efter skiløbet. Er du
os træt efter en lang dag i den friske luft, så kom med på ELLIOTS DANSESKOLE og dans ny
energi ind i kroppen sammen med alle de andre børn.
- Foregår i SnowClub på Grafenberg Resort

kender hjemmefra på ”Det store lærred”. I ELLIOTS BIO gør vi alt for at skabe en hyggelig
- Foregår i SnowClub på Grafenberg Resort

FÆLLES AKTIVITETER

SNOWCLUB (3-6 år) & SNOWBREAK (7-12 år)
BEZZERWIZZER

Højmark’s Quizmaster udfordrer alle familier til at dyste på viden omkring skiløb, Wagrain,
musik, ritualer og alt mulig andet. Der er naturligvis både æren og en præmie til den familie
BEZZERWIZZER-Champions…
- foregår på Grafenberg Resort

ELLIOTS FØDSELSDAG
Hvor er det heldigt! Elliot har fødselsdag på fredag. Derfor inviteres alle børn med til at fejre Elliots fødselsdag. SnowClub og SnowBreak får deres helt eget børnebord, hvor der dækkes op til fødselsdagsfest. Elliot har besluttet sig for at menuen består af hans livret. Elliot har også bestemt sig for at vi skal spise det hele baglæns, så børnene skal vende tøjet om,
starte med at spise desserten. En rigtig skør aften. Der bliver selvfølgelig også sunget og danset med Elliot. Han har måske en overraskelse eller to med til de børn, der er med til at fejre
hans fødselsdag.
- Foregår på Grafenberg Resort

PICNIC M. ELLIOT
På en unik location på bjerget, graves der ud til super hyggelig FAMILIE PICNIC i sneen,
ge sig med vores guider. Sol, sne, sammenhold - og frokost på toppen af verden. Elliot kigger
naturligvis også forbi og udfordrer alle børn til sneboldkamp og kælkekonkurrence
- forgår på toppen af verden
- pris: Oplyses af guiden i Wagrain.

FAMILIE AFTERSKI
Der er intet der slår en god dag på ski. Det skulle da lige være hvis den afsluttes med Højmark’s hyggelige FAMILIE AFTERSKI. Familien er i centrum, med spil, slå søm i og en speciel
børnebar. Børneguiderne er klar til at lave ansigtsmaling, og forvandle børne til det de altid
har drømt om. Til de voksne er der traditionen tro disket op med østrigsk hygge og musik
der får bentøjet til at trampe i takt og stemmebåndet godt varmet op.
- foregår på terrassen på Grafenberg Resort
- 2 gange i ugen

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGE R.

