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Tilburg, december 2017

Onderwerp: Extra informatie

Beste familie,
Het dan eindelijk zover, de wintersportvakantie! De winter heeft zijn sporen in Nederland al
duidelijke achtergelaten en ook in Oostenrijk ligt er al een dik pak sneeuw. Om jullie reis naar
Oostenrijk zo soepel mogelijk te laten verlopen sturen wij jullie hierbij nog wat extra informatie.
Vermaak voor onderweg;
De sneeuw hoogte;
Volg ons;
Wij hopen dat we jullie voldoende geïnformeerd hebben. Als er nog vragen zijn, kun je altijd
contact met ons opnemen via de mail: info@snowbreaks.nl of bellen met 013-4684070.
Ons kantoor is geopend tot en met 22 december, 13.00 uur.

Wij hebben er veel zin in. Tot in de sneeuw!

Met vriendelijke groet,
Team Snowbreaks
Bart, Eva, Isabel en Martijn
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Vermaak voor onderweg
Om de lange reis naar Oostenrijk een beetje leuker te maken vinden jullie in deze mail een
extra bijlage. Deze bijlage bestaat uit 2 verschillende kleurplaten en een quiz voor onderweg.
De kleurplaten worden opgehangen in de accommodatie en de mooiste kleurplaat wordt
natuurlijk beloont! De quiz mag je bij de instructeurs van Snowbreaks inleveren. In de loop
van de week zal ook hier een winnaar beloond worden.

De sneeuw hoogte
Aangezien de sneeuw hier in Nederland met centimeters tegelijk uit de lucht komt vallen is
het misschien ook al goed om te weten hoe het er uit ziet in Oostenrijk. Klik hier voor de
actuele sneeuw hoogte en hier voor de verschillende webcams van het skigebied.

Volg ons
Gedurende de week zullen er foto’s gemaakt worden door de instructeurs. Deze foto’s
posten wij na en tijdens de reis op de facebook van Snowbreaks1. Wij zouden het ook leuk
vinden als jullie foto’s op de facebook van Snowbreaks plaatsen.

1

Als je liever niet op facebook wil met een foto dan houden wij daar uiteraard rekening mee! Geef dit dan even
door bij aankomst.
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