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WINTER WONDERLAND

ARRANGEMENTEN

TE BOEKEN VANAF 100 PERS.

WINTER WONDERL AND BIJ UP EVENTS
In de winter maanden kan je bij UP Events
genieten van ons winterparadijs voor al jouw
evenementen. Het terrein is omgetoverd
tot een sprankelend winter wonderland met
sfeervolle lampjes, vuurkorven, glühwein en
de Kerstman in zijn arrenslee. Wij doen er
alles aan om jou er zo warm en gezellig
mogelijk bij te laten zitten.

Geniet met je familie, vrienden en/of
collega’s van onze op maat gemaakte
events. Waan
je in een betoverende omgeving, waar je
geniet van borrels, hapjes, een luxe BBQ en
het perfecte gezelschap; om je winterfeest
te vieren zoals je nergens anders gewend
bent.

Ben je op zoek naar de perfecte locatie voor
een vergadering, bijeenkomst, congres of
bedrijfsuitje? UP Events heeft alle benodigde
faciliteiten voor een succesvol evenement.
Of je nu met 15, 250 of 5000 gasten bent.
Elk detail hoe groot of klein wordt gepland
door onze ervaren eventproducers, van
aankleding tot A-klasse activiteiten tot
smaakvol eten.

Alle ruimtes zijn ideaal te combineren
met teambuilding activiteiten zoals; onze
Winter Games, Laser Game, Workshop
IJssculpturen, VR of onze spectaculaire
Escape Challenge: Morte Frio.
Het terrein van UP Events is met 45.000m2
een ware beleving, je voelt je er snel thuis en
zal er nog lang over napraten.

WINTER WONDERLAND 3
Een perfecte afsluiter van het jaar.
Met Winter Wonderland 1 krijg
je een smaakvol winters menu,
verschillende activaties, een DJ en
een polaroid photobooth om mooie
herinneringen vast te leggen. Laat
je verrassen tijdens dit winterse
event!

De feestdagen staan voor de deur
en UP Events is er klaar voor. Met
een metamorfose hebben we onze
locatie omgetoverd tot Winter
Wonderland. Met het pakket Winter
Wonderland 2 kom je niks te kort.
Ben je klaar voor de silent disco?

Are you ready to sleigh the day
away? Of je nou voor ‘Jingle Bells
- All The Way’ gaat, het oude jaar
in stijl wilt afsluiten of het nieuwe
jaar met een knaller van een feest
wilt beginnen. Met ons Winter
Wonderland pakket 3 beleef je
samen, teambuilding als nooit
tevoren!

vanaf 99,95 per persoon

vanaf 129,95 per persoon

vanaf 199,95 per persoon
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Een compleet verzorgd winter uitje.
Inclusief 1 activiteit naar keuze, 3
drankjes p.p. en een ons Winter
Menu ‘populair’.
Ga je voor een spannende VR Game
‘La casa de dinero’ of speel je liever
een potje airhockey?

vanaf 68,48 per persoon

Wil je zelf je pakket samen stellen,
dan kan dat ook. Neem hiervoor
contact op met ons Sales team.

Kan je niet kiezen tussen
de activiteiten? Met ADD
UP Winter 3 ga je voor 2
activiteiten, combineer bijv.
onze bloedstollende escape
challenge Morte Frio met een
gezellige pubquiz. Samen met het
drankarrangement, borrelhapjes
en ons overheerlijke Winter Menu
kom je niks tekort.

vanaf 93,05 per persoon

vanaf 123,00 per persoon

Met het ADD UP Winter 2 pakket
krijg je net even wat meer. Geniet
van een activiteit naar keuze
zoals de Hackathon i.c.m. een
drankarrangement, borrelhapjes en
diner.

ONLY.WAY.UP
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LOCATIES

Van november tot februari
transformeren onze BeachclUP naar
een Winterlodge en met 300 m2 zijn er
veel opties mogelijk in Winterlodge 1.

Winterlodge 2 ligt aan de
Robinson area. Hier kan je je eigen
event organiseren, borrels houden
en bijv. de Winter Games spelen.

Onze locatie is perfect voor
grote bijeenkomsten en/of
vergaderingen. Combineer dit met een
van onze activiteiten, gezellige borrel,
winterse BBQ of uitgebreide lunch.

De tent is geheel water- en
winddicht, waardoor je zelfs op
de koudste dagen een geweldig
evenement kunt houden, zoals
een van onze beruchte Après-ski
feesten.

Voor kleinere gezelschappen zijn
Loods 4, 5 en 6 zeer geschikt.

Voor kleinere gezelschappen zijn
Loods 4, 5 en 6 zeer geschikt.

Voor kleinere gezelschappen zijn
Loods 4, 5 en 6 zeer geschikt.

Je kan hier vergaderen tot 50
personen of een bedrijfsfeest
organiseren voor 70 collega’s.

Je kan hier vergaderen tot 50
personen of een bedrijfsfeest
organiseren voor 70 collega’s.

Je kan hier vergaderen tot 50
personen of een bedrijfsfeest
organiseren voor 70 collega’s.

Tijdens de koude wintermaanden
ervaar je bij UP Events een waar
& warm winterparadijs. Geniet
van de borrel, hapjes en winterse
activiteiten en waan je in een waar
Winter Wonderland.
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& warm winterparadijs. Geniet
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activiteiten en waan je in een waar
Winter Wonderland.

Tijdens de koude wintermaanden
ervaar je bij UP Events een waar
& warm winterparadijs. Geniet
van de borrel, hapjes en winterse
activiteiten en waan je in een waar
Winter Wonderland.

Loods 7 is stoer en robuust, van alle
gemakken voorzien en geschikt voor
groepen tot 400 personen.
Een plenaire sessie of workshop
organiseren met aansluitend
een diner en bedrijfsfeest?
Met de bijbehorende licht- en
geluidsinstallatie komt dit helemaal
in orde! Geniet van de winterse
sferen die UP Events te bieden heeft.
*DJ’s en live-acts zijn mogelijk in overleg.
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CONTACT &
ROUTEBESCHRIJVING
Sales
T
 elefoon nummer: 020-4635850
E-Mail adres: Hello@upevents.nl

Adres
UP Events
Tom Schreursweg 8
1067 MC Amsterdam

Openbaar vervoer
Bus 21 Amsterdam CS richting Geuzenveld.
Stap uit bij de halte Aalbersestraat voor
de Lidl. Sla vervolgens rechtsaf en loop de
Cornelis Outshoornstraat uit. Vervolgens loop
je de Tom Schreursweg in en zie je aan je
rechterhand UP Events.

Parkeren

Dat kan, uniek in Amsterdam:

gratis en voor de deur. Echt waar.

