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WINTER 2018/19
INFO

AANBOD

PRIJZEN

MINI CLUB: 3-4
Hier zijn de kleinste de grootste
Uw kinderen vanaf 3 jaar worden door onze ervaren vakmensen
in kleine groepen uitstekend begeleid. Voor de kinderen is er de
ski-kinderopvang met een oppervlakte van 250m2. Hier bevindt
zich een eet- en speelruimte, skidepot, garderobe, een rusthoekje
en meer. Onze ski-kinderopvang bevindt zich bij het dalstation direct naast het Gasti-Sneeuwpark wat zorgt voor optimale omstandigheden en een afwisselende skiles.

HELE DAGEN BEGELEIDING: 10:00 – 15:30 UUR
Uw kinderen zijn bij ons in goede handen en worden halve of hele
dagen liefdevol begeleid. Onze kinderskileraren/ressen letten niet
alleen tijdens de lessen op uw kinderen, maar ook tijdens de middagpauze en na het einde van de lessen in de skischool eigen
Gasti-Kinderopvang.

KINDEROPVANG VANAF 2 JAAR
Dagelijks mogelijk op aanvraag, 1 tot max. 3 kinderen
9:30 – 13:00 uur inclusief middageten: € 65,- / dag

Tip

MINI - LAND: SKIPLEZIER VANAF 3 JAAR
Ski-carrousel
Ski-bandlift
Springkasteel
Ski-kinderopvang
Opwarmhut
Kindershuttle
Gratis skihelm & veiligheids vest

KINDERSKISCHOOL VOOR BEGINNERS & PROFS
Voor kinderen vanaf 4 jaar bieden wij in verschillende niveauen leeftijdsgroepen een leuk en veelzijdig lesprogramma. In het
Gasti-Park maken de pistevlooien hun eerste bochten en wordt
de techniek met individuele aanwijzingen bijgebracht.
De gevorderde kinderen komen aan hun trekken met een uitgebalanceerd techniek programma en flitsende afdalingen.
De leerdoelen en lesmethoden zijn aangepast aan deze doelgroep. Maar ook hier komt de veiligheid op de eerste plaats.
Natuurlijk worden uw kinderen indien gewenst ook tijdens de
middagpauze en na de les door hun eigen skileraar in onze eeten speelruimte opgevangen.

WAT U VAN ONS KAN VERWACHTEN
Hele dagen begeleiding met middageten: 10:00 – 15:30 uur
Gasti-Park: 3 bandliften, ski-carrousel, oefenlift en meer
Eigen eet- & speelruimte bij het dal- en middenstation
Gratis skidepot in de ski-kinderopvang bij het dalstation
Les in kleine groepen van max. 8-9 kinderen
Gratis gebruik van een moderne skihelm en veiligheidsvest
Innovatieve hulpmiddelen: touwen, banden, sneeuwzeilen..
Wekelijks skiwedstrijden met prijsuitreiking, foto-service ...
Kinderanimatie, actie & funprogramma, veiligheidstraining
De les aangepast op leeftijd en kunnen: ski techniek, race
training, buckelpiste, freestyle, freeriding, video coaching

Veel meer dan alleen skiën

Kids CLUB: 4-11

Kinderland
Grenzeloos skiplezier

GASTI’S WINTERWERELD BIJ HET DALSTATION
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ski-kinderopvang met eetruimte, speelruimte, rusthoek, skidepot, ...
In onze Mini-Land oefenen we het glijden en rechtuit skiën
Wij leren in ploeg glijden en remmen
Avonturen reis: lopen, kanten, ski aan en uit doen, ploeg, ...
In glijploeg skiën we al door een langer parcours
Bewegings spellen voor evenwicht met de ski-carrousel
Bij lange bandlift leren we bochten skiën
We oefenen met de skilift
Gratis kindershuttle van de ski-kinderopvang naar onze bandliften

GRATIS SKIDEPOT
Gratis ski- & schoendepot voor kinderen en
hun ouders in onze ski-kinderopvang.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

We steken schuin de piste over
We leren de hockey stop - onze tweede rem
We skiën en springen over de hobbelbaan
Met de avonturen afdaling oefenen we voor de grote skiberg
De afsluitende wedstrijd voor de kleine pisteflitsers
Gasti-Clubhuis: hut om op te warmen met speelruimte
Gasti-Showtribune: dagelijks opwarm programma, prijsuitreiking
Veiligheids-Park met oefengondel, pisten- en waarschuwingsborden
Moderne sneeuwmachines voor sneeuw zekerheid en perfecte pisten
Gasti-Springkasteel: de nieuwe attractie in ons Gasti-Sneeuwpark

KIDS PARK: EEN PARADIJS VOOR DE KLEINE SKIËR
3 bandliften
Groot oefengebied
Ski-carrousel
Skiweide met lift
Tribune & animatie

Kids Fun Park
Kindershuttle
Gasti-Clubhuis
Springkasteel
Veiligheids-Park

SKI KINDEROPVANG: BESTE VERZORGING OP 250 M2
Hele dag begeleiding
Eet- & speelruimte
Ski- & schoendepot
Rust- & slaaphoek
Garderobe

Sanitair
Centraal gelegen
direct naast
verzamelplaats
& Gasti-Park

FUN & OEFEN ARENA BIJ HET MIDDENSTATION
Eet- & speelruimte
Fun Park
Boarder Park
Oefenlift
Video analyse

Slalom training
Ski techniek
Lawine-ABC
New-School
Leerhulpen, enz.

Onze extras voor groot & klein

TOP SERVICE

GASTI-LOUNGE
Geen gedrang & wachttijden
Uw kinderen hebben in onze ruime eetruimte bij het middenstation voldoende plaats om te eten en uit te rusten. Tijdens de
middagpauze wordt opgepast er door de skileraar van uw kind. U
kan onbezwaard van ons skigebied blijven genieten.

GASTI -EXPRESS:
TEGEN VERMOEIDE KINDERBENEN

Onze kindershuttle brengt uw kinderen van verzamelplaats naar een van onze 3 bandliften.
Ook na de les en tussen de middag worden de kinderen
met de sneeuwscooter heen en weer gebracht.

GASTI -CLUBHUIS:
VOOR DE KLEINE PAUZE TUSSENDOOR!

Onze verwarmde clubhuis in het Gasti-Sneeuwpark
zorgt voor plezier en afwisseling, zeker bij slecht weer!
Een vriendelijk ingerichte speel- en zitkamer met theebar en muziek verwachten jullie!

GRATIS SKIDEPOT:
VOOR KINDEREN & OUDERS

U kunt uw skiuitrusting stallen in onze ski-kinderopvang direct bij het dalstation.
Deze speciale service is gratis voor onze kleine skischoolgasten, maar mag ook als er ruimte is door de
ouders worden gebruikt.

FUN ARENA
Oefengebied bij het middenstation

DE SNEEUW- BELEVINGSWERELD OP DE BERG
1
2
3
4
5

Eet- en speelruimte bij het middelstation, toiletten en garderobe
Verzamelplaats voor kinderen/tieners en privé lessen
Boarder Park: optimale oefenhelling voor beginner en gevorderde
Verzamelplaats snowboardschool
Skischool eigen Fun Park met leuke jumps en slides

6 Trainingshelling: Met individuele oefeningen perfectioneren wij
het parallelle sturen van de ski
7 Techniek training in slalom & reuzenslalom
8 Spectaculaire skiwedstrijden voor onze top-groepen
9 Buckelpiste: We trainen het evenwicht, uithoudingsvermogen en
behendigheid

Teens CLUB:
12-17
Skiles maar dan anders

Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar hebben we een afwisselend en
uitdagend New-School programma ontwikkeld. Afgestemd op niveau wordt er naast de traditionele les ook veel aandacht besteed
aan het plezier in het skiën. Met off-piste, slopestyle op de piste,
actie in het Fun Park en wedstrijdtraining worden de jongeren
geprikkeld. Voor veel plezier en afwisseling in deze les zorgt ook
het veiligheids programma met sneeuw en lawinekunde dat als
hoogtepunt in onze jeugd trainingen geïntegreerd wordt.

ACTION & FUN PROGRAMMA
Skitechniek op en buiten de piste
Race-carven in lange en korte bochten
Wedstrijd techniek en slalom training
Zwarte pisten en buckelpiste
Ritme- en tempovariaties
Freeriding, off-piste, poedesneeuw lessen
Freestyle en slopestyle in Fun Park
Sneeuw- en lawinekunde
Veiligheids training met pieps, schep en sonde
Video analyse, fotoshootings, ...

FUN PARK
Leer in het Fun Park van de skischool met beginners
boxen en schansen de eerste sprongen en slides!

IEDEREEN IS EEN WINNAAR
Elke donderdag laten de kinderen tijdens de wedstrijden zien wat
ze geleerd hebben. En bij de prijsuitreiking op onze show- tribune
krijgt iedere kampioen een medaille en een oorkonde!

GROEPSINDELING VOOR KINDEREN
Groep

Oefeningen / Leerdoel

Piste

Mini Club
Beginner
vanaf 3 jaar

In onze Mini Club leren
kinderen met veel plezier en
afwisseling het skiën

MiniLand

Groep 5
Beginner
vanaf 4 jaar

Opstaan, omhoog lopen,
glijden, sneeuwploeg, kanten,
remmen

GastiPark

Groep 4
Beginner +

Bochten in ploeg, eerste afdalingen bij bandlift & oefenlift,
blauwe piste

Eenvoudig

Groep 3
Gevorderd

Slippen-kanten, afbouw
sneeuwploeg, werken naar
parallel, rode piste

Middel

Groep 2
Vergevorderd

Stokinzet, parallel skisturen,
carven,
rode & zwarte piste

Middel
Zwaar

Groep 1
Top-skiër

Race-carven, wedstrijd,
zwarte piste, Fun Park,
freeriding, buckelpiste

Zwaar

Het hoogtepunt van de week

Skiwedstrijden

Boarder Club
Coole sport met passie
Speciale lesprogramma‘s met vele mogelijkheden om ongestoord
de snowboard technieken te leren en te verbeteren. Onze cursussen zullen het een onvergetelijke ervaring maken. Beginners hebben in onze Boarder Park de optimale condities om de basis snel
en veilig met de juiste techniek te leren.
Voor gevorderden zijn er naast onze innovatieve techniek trainingen ook actie gerichte uitdagingen. Ongeacht of je beginner, freestyle, freerider of snelheidsduivel bent, bij onze skischool verfijn je
de techniek en vergroten we gevoel van zekerheid.

AANBOD VOOR BEGINNERS & GEVORDERDEN
Hele of halve dagen les voor alle niveaus
Hele dagen les met middageten zijn mogelijk
Kleine homogene groepen voor een optimaal lesresultaat
Veiligheids ABC: het juiste gedrag op en buiten de piste
Leshulpmiddelen: stangen, touwen, pionen, Magic-Sticks, ..
Freestyle en slopestyle lessen: halfpipe, jumps, slides
Freeride tochten (inclusief. veiligheidsuitrusting)
Video analyse, fotosessies, boardercross
Race- en carvinglessen, slalom training

BOARDER PARK
Fun en oefen arena bij het middenstation met beginners helling, oefenlift, jumps, slides und funboxen

GROEPSLESSEN VOOR VOLWASSENEN
U wil de basisvaardigheden van het alpineskiën zoals de uitgangspositie, inzetten van de bocht of een goede controle van de ski‘s
als beginner leren of als gevorderde verfijnen?
In cursussen van hele of halve dagen beginnen onze instructeurs
daar waar u bent met de vaardigheden. Werken aan de skitechniek en het verbeteren tot in de perfectie. Met veel plezier en individuele aanwijzingen leren beginners eenvoudig om veilig en
gemakkelijk te skiën. De gevorderde en allrounders leren wij de
nieuwste en voor hen op maat aangepaste technische vaardigheden. De homogene kleine groepen zorgen voor maximale veiligheid en persoonlijke aandacht.

ONZE DIENSTEN
Het gebruik van de beginners-hellingen van de skischool
met de 2 bandliften en de oefenhelling bij het dalstation
Gratis skidepot direct bij het dalstation
Individuele aandacht in kleine groepen: max. 7 personen
Techniek programma, carving, slalom en race training
Poedersneeuw lessen, freeriding, buckelpiste, ski guiding
Moderne hulpmiddelen: stangen, touwen, ...
Video analyse, hartslag meting, en nog veel meer.

Met plezier de techniek leren

SKilessen

Privé Lessen
De individuele weg naar beter resultaat
Alleen of met vrienden of de hele familie - wij garanderen u een
intensieve training, snel en flexibel leren, aangepast aan uw wensen. Groot of klein, skiër of snowboarder, beginner of gevorderde.
Uw eigen privé leraar past zich aan naar uw kunnen en wensen.
Met flexibele lestijden: kunt u zelf bepalen wanneer de privé lessen beginnen en eindigen. Indien gewenst komt uw persoonlijke
leraar u bij uw hotel ophalen.

FAMILIE - EN GROEPSAANBOD
Alpine skiën voor alle leeftijden en niveaus
Speciaal voor kinderen een speelse les opbouw
Snowboard lessen op alle niveaus
Carving, freeriding, wedstrijdtechniek, ski guiding
Techniek training, video- en fotosessies
New-School: freestyle, slopestyle, Fun Park
Skitouren, sneeuwschoen-wandelingen, lawinen camps
Snowbiken, langlaufen, race training, telemark

FAMILIE - SPECIAL
4 uur voor: € 250,-

WIJ ZIJN GASTEIN - CARD PARTNER
FREERIDING & POEDERSNEEUW LESSEN
Droom afdalingen door de poedersneeuw met onze freeride-gidsen!
Incl. gebruik van rugzak met LVS-apparaat, sonde, schep, EHBO Set
Lestijden: 10 – 13 uur

Normaal: € 80,-

Gastein-Card: € 75,-

BEGELEIDE SKITOUREN & BEGINNERTOUREN
Onze ervaren berggids let op uw veiligheid!
Incl. gebruik van rugzak met LVS-apparaat, sonde, schep, EHBO Set
Lestijden: 10 – 13 uur

Normaal: € 80,-

Gastein-Card: € 75,-

FREESTYLE & FREERIDE TRAINING
Een programma vol actie in het Snow Park en in de poedersneeuw!
incl. gebruik Fun Park van de skischool & veiligheidsuitrusting
Lestijden: 10 – 15 uur

Normaal: € 75,-

Gastein-Card: € 70,-

LAWINE CAMPS VOOR FREERIDER & TOURSKIER
U leert op de juiste manier omgaan met de veiligheidsuitrusting!
Incl. gebruik van rugzak met LVS-apparaat, sonde, Schep, EHBO Set
Lestijden: 10 – 12 uur

Normaal: € 70,-

Gastein-Card: € 65,-

Van de piste in de poedersneeuw

Geniet de natuur

Trendsport
De alternative wintersport
SKI BEGELEIDING IN GASTEIN
Onze gidsen laten u de mooiste pisten van het Gasteinerdal zien!
Lestijden: 10 – 15 uur

Normaal: € 80,-

Gastein-Card: € 75,-

LANGLAUF LESSEN VOOR BEGINNERS & EXPERTS
Skating of klassiek - leer de nieuwste technieken!
Lestijden: 10 – 12 uur

Normaal: € 65,-

Gastein-Card: € 60,-

BEGELEIDE SCHNEEUWSCHOEN-WANDELINGEN
U kunt genieten van het betoverende berglandschap buiten de pistes!
Incl. schneeuwschoenen & teleskoopstokken
Lestijden: 13 – 16 uur

Normaal: € 54,-

Gastein-Card: € 50,-

WEDSTRIJD TECHNIEK & SLALOM TRAINING
Leer en perfectioneer uw wedstrijd techniek!
Incl. (reuze) slalom training & video analyse
Lestijden: 10 – 12 uur

Normaal: € 80,-

Gastein-Card: € 75,-

YOGA ON SNOW – SKI & BOARD
Breng uw lichaam en geest weer in balans!
Lestijden: 10 – 12 uur

Normaal: € 70,-

Gastein-Card: € 65,-

Dagelijks te boeken – bij voorkeur één dag van tevoren
Afwijkende lestijden zijn in overleg mogelijk
Minimaal aantal deelnemers: 3 pers. / max. aantal: 6 pers.

SkiverhUUR
Verhuur prijzen 2018/19
DAGEN

1

2

3

4

5

6/7

Exclusive ski

€

34

67

97

124

144

164

VIP ski

€

29

56

83

105

125

139

Top ski

€

20

39

55

70

85

95

Kinder ski

€

7

12

18

22

26

29

Jeugd ski

€

11

20

30

37

44

49

Skischoenen

€

10

19

27

33

39

44

- “ - kind

€

4

8

11

15

19

22

- “ - jeugd

€

7

13

18

22

26

29

Snowboard

€

20

39

56

72

88

99

Kinderboard

€

12

21

29

37

44

49

Softboots

€

10

19

27

33

39

44

Helm

€

5

8

11

14

17

20

Dalstation in Hotel Gasteiner Einkehr
Dagenlijks geopend: 8:30 – 17:30 uur
Tel.: +43 (0)664 337 99 67
sport.knauseder@sbg.at
www.sport-knauseder.com

GAST-CLUB
Bij overleggen van de Gasti-Club kaart krijgen kinderen
tot 12 jaar op de gehuurde materialen een eenmalige
korting van 5%. Niet met familie bonus te combineren!

FAMILY BONUS
Als beide ouders van kinderen tot 15 jaar voor dezelfde
tijd een skiuitrusting huren, krijgt het 2e kind een eenmalige korting van 50% op de huur.
Voor het derde of volgende kind is de huur gratis.

Skischool
Prijzen 2018/19
MINI CLUB: 3-4
5,5 uur

4 uur

2 uur

€ 77,-

€ 66,-

€ 58,-

2 dagen

€ 131,-

€ 109,-

€ 91,-

3 dagen

€ 175,-

€ 142,-

€ 118,-

4 dagen

€ 202,-

€ 158,-

€ 133,-

5 dagen

€ 229,-

€ 174,-

€ 145,-

6 dagen

€ 253,-

€ 187,-

€ 156,-

1 probeerdag

Overblijven & eten

inkl.

€ 11,-

€ 11,-

Verlenging per dag

€ 30,-

€ 30,-

€ 25,TIP

Proefles 1 uur: € 29,-

KIDS CLUB & TEENS CLUB: 4-17
5,5 uur

4 uur

2 uur

1 probeerdag

€ 88,-

€ 77,-

€ 67,-

2 dagen

€ 163,-

€ 141,-

€ 115,-

3 dagen

€ 229,-

€ 196,-

€ 155,-

4 dagen

€ 257,-

€ 213,-

€ 178,-

5 dagen

€ 280,-

€ 225,-

€ 190,-

6 dagen

€ 302,-

€ 236,-

€ 201,-

Overblijven & eten

inkl.

€ 11,-

€ 11,-

Verlenging per dag

€ 30,-

€ 30,-

€ 25,-

Lestijden: zo-vr
5,5 uur

Hele dagprogrmma
incl. overblijven, middageten & drinken: 10:00 – 15:30

4 uur

Hele dagprogramma: 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00

2 uur

Halve dag: 10:00 – 12:00

Op vertoon van de Gasti-Club kaart krijgen kinderen tot
12 jaar een eenmalige korting van 10% op het lestarief
Niet met andere aanbiedingen te combineren!

5% ONLINE BONUS

Eenvoudig met tablet of smartphone!

VOLWASSENEN & SNOWBOARDS
4 uur
1 probeerdag

2 uur

€ 77,-

€ 67,-

2 dagen

€ 141,-

€ 115,-

3 dagen

€ 196,-

€ 155,-

4 dagen

€ 213,-

€ 178,-

Verlenging per dag

€ 30,-

€ 25,-

PRIVÉ LESSEN
Deelnemer

1 uur

2 uur

3 uur

4 uur

1

€ 72,-

€ 145,-

€ 196,-

€ 236,-

2

€ 86,-

€ 173,-

€ 216,-

€ 256,-

3+

€ 100,-

€ 201,-

€ 236,-

€ 276,-

Happy-Hour
8:45 – 9:45 of 15:00 – 16:00, 1 persoon: € 64,- / +1 persoon: € 13,Middag-Special
13:00 – 15:30: € 140,- (onbeberkt aantal deelnemers)

BONUS

Family-Special
Pakketprijs voor 4 uur: € 250,-

Les informatie
Probeerdag: bij verlenging betaald u het verschil in lesprijs
Verlenging per dag: na een geboekte 3 daagse cursus
Groepslessen gaan door bij 3 of meer personen
Liftkaarten zijn niet bij de lesprijs inbegrepen!

KORTING
Bij een boeking van een 3-daagse of langere cursus krijgt de
3e en volgende persoon van uw familie (kinderen en ouders)
een eenmalige korting van 50% op het lestarief. Alleen geldig
bij hele dagen les en niet te combineren met andere acties!

SKISCHOOL BUREAU & CONTACT
In het dalstation van de Dorfgasteiner
Bergbahnen – naast de liftkassa
Tel.: +43 (0)6433 7538
info@skischuledorfgastein.at
www.skischuledorfgastein.at

OPENINGSTIJDEN
Skischool bureau dagelijks van 8:30 – 17:30 uur

BEGIN VAN DE LESSEN
Beginners lessen: zondag of maandag en op woensdag.
Op afspraak is een start op een andere dag ook mogelijk .
Gevorderden kunnen dagelijks aansluiten bij een groep.

© Layout: www.pinzweb.at

LESTIJDEN
Groepslessen: zo-vr 10:00 – 12:00 & 13:00 – 15:00 uur
Privé lessen: dagelijks 8:45 – 16:00 uur
Weekend cursus op aanvraag.

