
Als bedrijf kan je alles mixen:

Ice Mountain Adventure Park in Komen en Wevelgem zijn de 
plekken bij uitstek voor uw personeels- of bedrijfsfeest, productvoorstel-
ling, seminaries, incentives, netwerkmomenten, teambuilding activiteiten, 
familiedagen, vergaderingen of bedrijfsuitstappen.
Personeelsvoordelen onder de vorm van tickets van alle activiteiten en/of 
cadeaucheques kunnen ook aangekocht worden.

Neem contact  
& vraag uw voordeeltarief:

• Groepstarieven
• Ticketvoordelen  
• Staffelkortingen
• Kortingen bij het combineren van meerdere activiteiten

Zomer-
dagpassen

Activiteiten met
• Vergaderzalen
• Feestzalen
• Ontbijt, menu’s

Activiteiten  
onderling 

combineren 
in Komen en 
Wevelgem

Cadeaubonnen



PRAKTISCHE INFORMATIE 

Ice Mountain 
Adventure Park 
Komen

Ice Mountain 
Adventure Park 
Wevelgem

Ieper 20 min. 25 min.

Kortrijk 25 min. 13 min.

Gent 50 min. 38 min.

Doornik 45 min. 32 min.

Bergen 1u15 1u

Rijsel 32 min. 30 min.

Antwerpen 1u30 1u15

Brussel 1u22 1u15
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Wenst u een afspraak?
Cindy Brouwers | +32 (0)483 71 24 88 | cindy@ice-mountain.com

ADVENTURE PARK
ICE MOUNTAIN

    KOMEN: SKI & SNOWBOARD • INDOOR SKYDIVING • PAINTBALL
  ACCRO ADVENTURE • ARCHERY ADVENTURE • LASERGAME

VERGADERZALEN • RESTAURANTS
    WEVELGEM: WAKEBOARD & WATERSKI • AQUA PARK • SUP

FLYBOARD • VERGADER- & FEESTZALEN • RESTAURANTS

   KOMEN - Capellestraat 16    WEVELGEM - Marremstraat 3
www.ice-mountain.com

OPENINGSUREN EN GEGEVENS:
 www.ice-mountain.com/nl/contact
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ICE MOUNTAIN  
ADVENTURE PARK  
KOMEN 

OUTDOOR ADVENTURE
Archery Adventure #robinhoodmood
In verschillende spelvormen nemen teams het veilig op tegen 
elkaar met pijl en boog. Werk je samen of ga je alleen de 
strijd aan? Snelheid en samenwerking zijn uitermate belang-
rijk. Het spel doet je terecht denken aan “The Hunger Games” 
en is momenteel enorm populair.

Paintball #tacticalmood  
Paintball, dat is 100% actie!
Bij paintball staat vooral teamspirit en communicatie centraal.
Raak de anderen en win het spel!  
Deze game is een ideale teambuildingsactiviteit.  
Je zal de adrenaline door je lichaam voelen gieren!

Lasergame #hitechmood
Een spannend hi-tech spel voor iedereen die houdt van 
sensatie en plezier! Lasergame speel je met een aangepast 
paintballgeweer, zonder verfballetjes. Dus geen verfspatten, 
geen masker… pure fun!

Accro Adventure #klimparkavontuur
Dit is een veilig klimavontuur met verschillende niveaus op 
3m, 6m, 9m en een zipline-parcours op 12m voor de durvers!

INDOOR ADVENTURE
Ski & snowboard #magischsneeuwmoment
Begin veilig aan uw ski- of snowboardavontuur op echte sneeuw.
Op onze beginnerspiste (85 m) kunt u ongestoord leren skiën of 
snowboarden van ervaren monitoren.
Hebt u al ervaring?  
Dan kan u meteen starten op de grote piste (210 m)

Indoor Skydiving #exclusiefanders
Ervaar de ultieme adrenalineboost en verleg samen grenzen. 
Heeft u er ooit van gedroomd,te kunnen vliegen als een vogel? 
Of om een vrijeval ervaring mee te maken zonder daarvoor uit 
een vliegtuig te moeten springen? 
Probeer deze trendy activiteit uit!



VERGADEREN MET ZICHT OP DE PISTE IN KOMEN
Voor of na de sportieve activiteiten kan ook gebruik gemaakt worden van 
één van de twee vergaderzalen met zicht op de piste. Elke vergaderzaal 
biedt plaats aan 100 mensen en is voorzien van alle nodige faciliteiten,
waaronder een beamer en WIFI toegang.

ETEN EN DRINKEN
We beschikken over diverse eet-en drinkgelegenheden telkens in directe nabijheid 
en met zicht op de activiteiten:
Restaurant Ice Mountain: casual eten in een typisch Frans Alpenkader met 
zicht op de grote piste
Le Montagnard: Zwitserse chalet met exclusieve producten van absolute top-
kwaliteit met zicht op de kleine piste
Loungebar: heerlijke tapas en uitgebreid assortiment cocktails, bieren en wijnen 
met zicht op de indoor skydiving tunnel
Au Chalet:  buitenbar (snacks & drankjes) met zicht op het klimpark, speeltuin 
en de paintballterreinen.

CADEAUBONNEN

ZOMERDAGPASSEN
Zomerdagpassen tickets in Komen en Wevelgem.  
We stellen gunstige tarieven voor mbt tickets aan bedrijven en verenigingen. 
De tickets kunnen gebruikt worden als personeelsvoordelen, relatiegeschen-
ken, incentives, wedstrijden, ….  



ICE MOUNTAIN  
ADVENTURE PARK  
WEVELGEM 

AQUA ADVENTURE
Wakeboard / Waterski #cableparkexperience
Wakeboarden of waterskiën doe je niet aan een boot maar 
aan een kabelbaan. Waterskiën of wakeboarden is voor alle 
leeftijden en eenvoudig aan te leren dankzij de hulp van onze 
gediplomeerde operatoren.

Aqua Park #funinthewater
Ons aqua park is een unieke, opblaasbare hindernisbaan op 
het water. In verschillende spelvormen nemen teams het op  
tegen elkaar. Loop, spring en glijd doorheen het volledige park 
en probeer de andere kant te halen.  
Toegankelijke activiteit en fun gegarandeerd voor alle leeftijden.

Flyboard #flyonthewater
Dit is DE nieuwste spectaculaire watersport!!!
Het gevoel is zoals vliegen als een vogel, duiken als een dolfijn. 
Als een superheld geweldige duikvluchten maken in & uit het 
water door de stuwing... Het geeft een gevoel van vrijheid,  
DE KICK die je wil blijven voelen.

Stand up paddle boards #floatonthewater
Al staand peddel je samen met je collega’s, klanten of relaties 
op een groot surfboard op een relaxte manier over het water. 
Naast ontspannend varen wordt deze sport ook als goede 
workout gebruikt.  

RESTAURANT VIJVERHOF
Naast de gekende feestzaal heeft Vijverhof een restaurant  
met een uniek zicht op het water en uitgebreid zonneterras.
Onze troeven: rustig gelegen, ruime parking, gemakkelijk bereikbaar,  
vlotte bediening, lekkere gerechten.
 

FEESTZAAL EN SEMINARIERUIMTE VIJVERHOF
Op golven van ervaring, gezelligheid en prima service loodsen wij uw  
personeels- of bedrijfsfeest, productvoorstelling, seminaries,… veilig naar de kade.  
Het doel: een onvergetelijk feest waar u nog jaren met plezier aan terugdenkt.

ETEN EN DRINKEN


