AKTIVITETER
SNOWBREAK (7-12 år)

AQUACOOL
Vand er verdens sjoveste legetøj. Hvad enten det er som sne under fødderne ude på pisterne eller inde i
varmen i Grafenbergs poolområde. Til AQUACOOL har vi sammensat et sjovt program til alle jer i SNOWBREAK fyldt med leg og konkurrencer. Vi pjasker rundt i vandet, der er 29° varmt, mens I får en masse
sjove oplevelser sammen med jeres nye venner.
- foregår i Grafenberg Resorts poolområde
FANGERNE PÅ GRAFENBERG
I de allerhemmeligste kroge af Grafenberg gemmer der sig udfordringer og eventyrlige oplevelser for alle
børnene i SNOWBREAK. Inddelt i hold, sættes den vilde nøglejagt i gang – og der dystes i slangehullet,
edderkoppekælderen, på legeborgen og til sidst i den afskyelige snemands hule. Tør du være med?
- foregår på og omkring Grafenberg Resort
GAME NIGHT
Wii, Playstation og fysiske spil
Så skal der dystes! Børneguiderne i SNOWBREAK har trænet og øvet sig hele sommeren og tror de er
urørlige når der skal dystes i Wii, Playstation eller nogle af klubbens mange brætspil. Tror du du kan slå
dem? Der er masser af sjove præmier, ud over æren, at kæmpe for når SNOWBREAKs store spilleaften for
alvor går i gang.
- foregår i SnowBreak på Grafenberg Resort
MOVIENIGHT
Når mørket sænker sig og der rigtig skal hygges, så er der ikke noget bedre en at se en sjov film sammen
med vennerne. Kom i ELLIOTS BIO, hvor der vises film på storskærm. Der kan handles popcorn og saftevand, så alle er helt klar til at nyde en god film uden afbrydelser.
- foregår i SnowBreak på Grafenberg Resort
GRAFENBERG OLYMPIADEN
Grafenberg Olympiaden er en helt ny og spændende aktivitet for alle børn der er med i SnowBreak og som
godt kan lide at konkurrere og have det sjovt i sneen. Vi kæmper om medaljerne i fire discipliner: Bobslæde, Slalom, Super E & Ski Skydning. På Bjerget er der lavet baner til alle discipliner, og alle kan være med.
Grafenberg Olympiaden handler om at have det sjovt, men naturligvis er konkurrencerne lavet med porte,
tidtagning og dommere. Mor og far er velkomne til at heppe på børnene når de dyster for sjov.
- Foregår på bjerget og afsluttes på Grafenberg Resort.
- Pris for arrangement: Oplyses af guiden i Wagrain

FÆLLES AKTIVITETER

SNOWBREAK (7-12 år) & SNOWCLUB (3-6 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 der har flest rigtige. Er I klar på
sjov og har din familie hvad der skal til for at kunne kalde sig 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, med alpernes
ubetinget flotteste udsigt. Der grilles i solen, mens børnene kan lege og hygge 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

