SCHLADMING SKI GAMES (SSG) (fredag 09:30 – 13:30) NYHED!

Schladming Ski Games er et helt nyt tiltag for alle teens der er med i SNOWZONE (i uge 7 & 8). SSG er
den ultimative test af dine færdigheder på ski og board. Vi kører på VM pisterne, hvor de professionelle dystede om verdensmesterskabet så sent som i 2013. Området vi afholder konkurrencen i er unikt, men konkurrencen er for alle. Selvom vi kæmper om det samlede trofæ på tværs af disciplinerne og om medaljer i
hver enkelt disciplin, så handler SSG først og fremmest om at have det fedt med de andre teens og prøve
at konkurrere i alperne under professionelle forhold. Vi kæmper om medaljerne i tre discipliner: Slopestyle,
Slalom & Downhill.
Slopestyle:
Slopestyle er en freestyle ski- og snowboard disciplin. Slopestyle går overordnet set ud på at køre gennem
en bane, hvor man undervejs laver forskellige tricks på rails og kickers. Man gør det så godt man kan, uden
at risikere liv og lemmer - der er så SNOWZONE guider der bedømmer.
Slalom:
Slalom handler om at deltagerne skal gennemføre en bane med porte på kortest mulig tid. Løjpen vi bruger
til konkurrencen er rød.
Downhill:
Downhill handler kort og godt om én ting: fart.
Hurtigts gennem banen, med den bedste linje, færrest sving og kroppen helt I æggestilling.
Vi konkurrerer på tidtagningsbanen på bjerget, hvor I kan øve jer under ugen frem mod konkurrencen fredag.
- SSG varer ca. 4 timer

HVIS FORHOLDENE I OMRÅDET IKKE TILLADER GENNEMFØRSEL AF SSG, SÅ AFLØSES DETTE AF DAGSKÆLK.
Hold øje med ugeprogrammet og hør din SNOWZONE guide, hvis du har spørgsmål.

POOL´N´PIZZA (torsdag)

Vi mødes i receptionen på hotellet til først en sjov eftermiddag og derefter en hyggelig aften i godt selskab
med Snowzone guiderne og de andre teens. Programmet består af først en tur i swimmingpoolen med
mulighed for sauna med en fantastisk udsigt til bjerget og pisterne gennem saunaens glasruder. Når vi har
svømmet og varmet os godt i saunaen går vi ud på taget og nyder en drink udendørs mens vi kigger på
lysløjpen fra tagterassen. Efter vi har badet og gjort os klar til at gå en tur i byen, tager vi på pizza restauranten på Hohenhaus Tenne og spiser og hygger uden forældre og mindre søskende.
- Billetter til P&P købes senest dagen inden udflugten, og betales direkte hos guiden.
- Pris: Oplyses af guiden i Schladming.

NIGHT HIKE

Night Hike er en nyhed i årets program. Turen giver jer en oplevelse af bjergene og alperne, som I garanteret aldrig har oplevet dem før. Vi mødes i receptionen hvor alle får udleveret en pandelampe, inden vi
begynder vandreturen op ad bjerget. Vi vandrer i skæret af pandelampen op ad en lille skovsti, indtil vi når
vores bestemmelsessted efter ca. 30 minutter. Her har guiderne gravet et nat observatorium ud i sneen,
hvorfra vi kan nyde det bjergtagende syn af alpetoppene og de små landsbyer blot lyst op af stjernerne,
med Schladmings mange lys liggende funklende langt under os. Guiderne byder derefter på lune boller og
varm kakao samt på spændende fortællinger og utrolige historier om livet på bjerget. Turen afsluttes med
en kælketur det sidste stykke ned af lys løjpen ved Grafenberg liften. En uforglemmelig og unik oplevelse
som du helt sikkert vil huske længe efter sneen er smeltet…

- Billetter til NIGHT HIKE købes senest dagen inden udflugten, og betales direkte hos guiden.
- Pris: Oplyses af guiden i Schladming. (Dækker leje af pandelampe & støvler.)
- Husk varmt tøj og gode lune vandrestøvler. (I kan låne snowboard støvler i skiudlejningen)

QUATTRO SKI SAFARI

Hvis du er til eventyr og elsker at se meget på kort tid, er denne udflugt lige noget for dig. Vi oplever at stå
på toppen af intet mindre end fire bjergtoppe på én dag!
Vi kører gennem hele skisystemet på en måde så I oplever de fire sammenhængende bjerge på den bedst
mulige måde. De fire toppe: Reiteralm, Hochwurzen, Hauser Kaibling og naturligvis Planai. Vi afslutter dagen på Europas største afterskisted, Hohenhaus Tenne, hvor vi mødes til afterski med resten af Højmarks
gæster.
- Quattro Ski Safari er naturligvis gratis for dig der er med i Snowzone.
- Turen tager hele dagen: 08:30 – 17:00
- Husk at medbringe ca. 10€ til frokost.

MOUNTAIN BBQ (PICNIC FOR TEENS)

En gang om ugen arrangerer Højmark en fantastisk lækker picnic i sneen for alle jer unge i Snowzone. Vi
har fundet det helt rigtige sted, hvor vi har gravet ud til en super hyggelig frokost I sneen med alpernes ubetinget flotteste udsigt. Vi pumper stemningen op med noget god musik og masser af god mad og kolde sodavand i sneen. Først griller vi en lækker BBQ og serverer det grillede kød med lækre salater, brød og ost.
Derefter spiller vi rundbold i sneen og serverer varm kakao. Sol, sne og hygge med vennerne, kombineret
med frokost på toppen af verden. En tur du ikke må gå glip af. Denne picnic er KUN for jer i Snowzone.
- Billetter til picnic købes senest dagen inden udflugten, og betales direkte hos guiden.
- Pris: Oplyses af guiden i Schladming.

MOVIE NIGHT

Film skal ses i biografen sammen med gode venner. Derfor har vi også indrettet vores lounge én aften om
ugen til biograf. Her viser vi en god film, samtidigt med at vi tilbyder at I kan købe slik og sodavand i vores
BioCafé inden filmen begynder. En perfekt afslutning med vennerne efter en god lang dag på bjerget.
- Movie night varer ca. 120 minutter
- Filmene der vises til Movie Night er tilpasset aldersgruppen i Snowzone.

SHOP´N´LEARN

Der er ingen tvivl om at skiløbet i parken, på pisterne eller i skoven bliver federe når man har noget fedt
grej. Vi har sammensat en shopping aften til jer i Snowzone hos vores gode samarbejdspartner Blue Tomato, som er Østrigs absolut førende specialist indenfor udstyr til vintersport. Denne aften vil I blive modtaget
af en af butikkens eksperter som vil vise jer det fedeste og nyeste indenfor skitøj, ski og udstyr. Udstyret vil
ligeledes blive demonstreret så I lærer meget mere om hvad man skal lægge vægt på (ud over en skarp
pris) når man handler udstyr og grej. F.eks. vil I få demonstreret sikkerhedsudstyret til offpiste løb, og selv
få muligheden for at finde noget vi har gemt til jer i sneen med en bipper (som eller anvendes til at finde
personer under sneen).
- Shop´n´learn varer ca. 2 timer
- Arrangementet er gratis for dig der er med i Snowzone
- I får 20% på alt udstyr I køber denne aften, hvis I handler for mere end 50€

NIGHT SKIING

Nat bliver til dag når pisten bliver oplyst og badet I orange lys på denne udflugt, som vore gæster ofte omtaler som et af feriens helt store oplevelser. Har du aldrig prøvet at stå på ski om aftenen før, så vil du elske
oplevelsen og følelsen af skiløb efter solen er gået ned. Pisten bliver ekstra lækkert preparet til dette event.
Der er en helt speciel atmosfære på bjerget når projektorerne tændes og Schladming byder på skiløb om
aftenen på Hochwurzen.
- Night Skiing aktiviteten kræver et tilkøb til dit liftkort. Købes dagen inden hos guiden.
- Pris: Oplyses af guiden i Schladming.

FUNPARK INTRO

En freestyle legeplads ud over det sædvanlige. Superpark Planai er et slaraffenland for alle der har lyst til
at prøve kræfter med freestyle, hop og tricks. Der er ingen tvivl om at flere og flere unge får lyst til at prøve kræfter med freestyle. Højmark tilbyder i samarbejde med skiskolen og Blue Tomato, alle der er med i
Snowzone en introduktion til parken. Vi lærer hvad en kicker, et rail og en boks er for noget, samt får et par
tips til både simple tricks og det rette udstyr. Vi giver også en grundig introduktion til sikkerhed i parken,
inden vi bevæger os ud i at køre i den. En utrolig sjov, inspirerende og lærerig formiddag med vennerne og
jeres guider i parken, med masser af grin og nye færdigheder på ski eller board.
- Udflugten til funparken inkl. intro varer ca. 4 timer
- Husk dit GoPro kamera hvis du har et sådant. Der bliver billeder der er værd at få i kassen.

DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER.

