BOEK ONLINE!

Contactloos boeken & met E-ticket
naar de verzamelplaats gaan

ZELF CHECK- IN

Online registreren & tijd besparen
Het boeken van de lessen volgt in skischoolbureau

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.

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

BOEK NU ONLINE!

Boek contactloos & bespaar tijd
Met E-ticket direct naar verzamel gaan

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. 6-8 kinderen
Gratis gebruik van een moderne skihelm en veiligheidsvest
Innovatieve hulpmiddelen: touwen, banden, sneeuwzeilen...
Elke donderdag skiwedstrijden met prijsuitrijking
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

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

Kids fun park
Kidershuttle
Gasti-Clubhuis
Wedstrijd baan
Veiligheidspark, …

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 OP DE BERG
Eet- & speelruimte
Fun Park
Boarder Park
Oefenlift
Video analyse

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

Onze extras voor groot en 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 en als er voldoende ruimte is mag deze
ook door de ouders worden gebruikt.

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, van beginner tot gevorderede 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 die 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, ..

BOEK NU ONLINE!

Boek contactloos & bespaar tijd
Met E-ticket direct naar verzamel gaan

GROEPS INDELING VOOR KINDEREN
Groep

Kunnen

Mini Club
Beginner

In onze Mini Club leren
kinderen het skiën met veel

vanaf 3 jaar

plezier en afwisseling.

5

Beginner
vanaf 4 jaar

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

GastiPark

4

Beginner +

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

Easy

3

Gevorderd

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

Medium

2

Vergevorderd

Stokinzet, parallel skisturen,
carven,
rode & zwarte piste

Medium
Hard

Top-skiër

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

5

1

Piste
MiniLand

Hard

VIDEO GOEPSINDELING
Kies je ski vaardigheid en geef je niveau door
tijdens de aanmelding voor de skiles.
HET HOOGTEPUNT VAN DE WEEK
Elke donderdag laten de kinderen tijdens de wedstrijden zien wat
ze geleerd hebben. Bij de prijsuitreiking op onze show- tribune is
ieder kind een kampioen en krijgt een medaille en een oorkonde!

SKI WEDSTRIJDEN

Video
groeps in
deling

BOARDER CLUB
Coole sport die inspireerd
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
Les in kleinehomogene groepen van max. 7 Pers.
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
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GROEPSLESSEN VOOR VOLWASSENEN
U wil de basisvaardigheden van het alpineskiën zoals de uitgangspositie, inzetten van de bocht of een goede controle van de carve
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 met 2 bandliften
en optimale hellingshooek 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 en nog veel meer.

Met plezier de techniek leren

SKILESSEN

Video
groeps in
deling

PRIVÉ LESSEN
De individuele weg met het beste 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: € 314,-

TIP

€ 5,- discount op alle
special lessen met Gastein Card!
FREERIDING & POEDERSNEEUW LESSEN
Droom afdalingen door de poedersneeuw met onze freeride-gidsen!
Incl. gebruik van rugzak met LVS-apparaat, sonde, schep, EHBO Set
Lestijden: 09:00 – 12:00

prijs: € 95,-

GBEGELEIDE SKITOUREN & BEGINNERTOUREN
Onze ervaren berggids let op uw veiligheid!
Incl. gebruik van rugzak met LVS-apparaat, sonde, schep, EHBO Set
Lestijden: 09:00 – 12:00

prijs: € 95,-

FREESTYLE & FREERIDE TRAINING
Een programma vol actie in het Snow Park en in de poedersneeuw!
Incl. veiligheidsuitrusting
Lestijden: 10:00 – 15:00

prijs: € 95,-

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: 10:00 – 12:00

prijs: € 85,-

Van de piste in de poedersneeuw

GENIET DE NATUUR

TRENDSPORT
De alternatieve wintersport
SKI BEGELEIDING IN GASTEIN
Onze gidsen laten u de mooiste pisten van het Gasteinerdal zien!
Lestijden: 10:00 – 15:00

price: € 95,-

LANGLAUF LESSEN VOOR BEGINNERS & EXPERTS
Skating of klassiek - leer de nieuwste technieken!
Lestijden: 10:00 – 12:00

prijs: € 75,-

BEGELEIDE SCHNEEUWSCHOEN-WANDELINGEN
Geniet buiten de pistes van de rust in het betoverende berglandschap!
Incl. schneeuwschoenen & teleskoopstokken
Lestijden: 13:00 – 16:00

prijs: € 65,-

WEDSTRIJD TECHNIEK & SLALOM TRAINING
Leer en perfectioneer uw wedstrijd techniek!
Incl. slalom of reuze slalom training & video analyse
Lestijden: 10:00 – 12:00

prijs: € 95,-

YOGA OP SNOW – SKI & BOARD
Breng uw lichaam en geest weer in balans!
Lestijden: 10:00– 12:00

prijs: € 85,-

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

SKI RENTAL
Verhuur prijzen 2022/23

Accessories

Trend sport

Snowboard

Kinderen & jeugd

Volwassenen

DAGEN

1

2

3

4

5

6+1

Exclusive ski

€

42

82

117

150

177

199

VIP ski

€

32

62

90

114

135

150

Top ski

€

22

43

61

78

94

106

Ski schoenen

€

13

24

34

42

49

55

Ski kinderen

€

8

15

21

26

30

34

Schoenen kind

€

6

11

16

20

24

27

Ski jeugd

€

13

24

34

42

49

55

Schoen jeugd

€

8

15

21

26

30

34

Snowboard

€

22

43

61

78

94

106

Board kind

€

13

24

34

42

49

55

Soft boots

€

13

24

34

42

49

55

Langlauf

€

13

24

34

42

49

55

Tourenski

€

31

62

90

114

135

150

Helm

€

6

11

16

20

24

27

Visier helm

€

9

17

24

30

35

39

Protector

€

10

18

26

32

38

42

Ski stokken

€

4

7

9

11

13

14

Skistokken zijn inklusief bij skihuur
Top aanbod: huur 7 dagen en maar 6 voor dagen betalen
Gratis omruilen voor ander model uit dezelfde catagorie

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

SKISCHOOL
Prijzen 2022/23
MAX.
6 PERS.

MINI CLUB: 3-4 JAAR
5,5 uur

4 uur

1 Probeerdag

€ 109,-

€ 95,-

€ 84,-

2 uur

2 dagen

€ 208,-

€ 180,-

€ 145,-

3 dagen

€ 288,-

€ 246,-

€ 193,-

4 dagen

€ 322,-

€ 266,-

€ 222,-

5 dagen

€ 353,-

€ 283,-

€ 237,-

6 dagen

€ 376,-

€ 292,-

€ 252,-

Overblijven & eten

incl.

€ 14,-

€ 14,-

Verlenging per dag

€ 40,-

€ 40,-

€ 35,-

1 Proefles: € 41,MAX.
8 PERS.

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

4 uur

2 uur

1 Probeerdag

€ 109,-

€ 95,-

€ 84,-

2 dagen

€ 208,-

€ 180,-

€ 145,-

3 dagen

€ 288,-

€ 246,-

€ 193,-

4 dagen

€ 322,-

€ 266,-

€ 222,-

5 dagen

€ 353,-

€ 283,-

€ 237,-

6 dagen

€ 376,-

€ 292,-

€ 252,-

Overblijven & eten

incl.

€ 14,-

€ 14,-

Verlenging per dag

€ 40,-

€ 40,-

€ 35,-

Lestijden
Kurszeiten
5,5 h

Zondag - Vrijdag

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

4h

Hele dagen les: 10.00 – 12.00 & 01.00– 03.00

2h

Halve dag les: 10.00 – 12.00

FAMILY BONUS
Bij een boeking van een 3-daagse 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!

MAX.
7 PERS.

VOLWASSENEN& SNOWBOARDERS
4 uur

2 uur

1 Probeerdag

€ 95,-

€ 84,-

2 dagen

€ 180,-

€ 145,-

3 dagen

€ 246,-

€ 193,-

4 dagen

€ 266,-

€ 222,-

Verlenging per dag

€ 40,-

€ 35,-

PERSONAL COACHING & PRIVÉ LESSEN
participants

2 uur

3 uur

4 uur

1

€ 89,-

1 uur

€ 179,-

€ 265,-

€ 285,-

2

€ 105,-

€ 211,-

€ 301,-

€ 321,-

3+

€ 121,-

€ 243,-

€ 337,-

€ 357,-

Speciale aanbiedingen
happy hour: 1 uur/dag les
08.45 – 09.45 of 15.00 – 16.00, 1 persoon: € 77,- / +1 persoon: € 15,Middag special: 2,5 uur/dag
12.30 – 16.00: € 170,- / iedere volgende persoon: € 19,Familie special: 4 uur/dag
09.00 – 16.00: € 314,-

Les informatie
Start van de lessen: zondag & maandag of op aanvraag
Mini Club & gevorderde kindern dagelijks
Probeerdag: verlenging mogelijk
Bij verlenging betaald u het verschil in lesprijs
Verlenging per dag: na een geboekte 3 daagse cursus
Liftkaarten zijn niet bij de lesprijs inbegrepen!
Groepslessen gaan door bij 4 of meer personen

NIEUW! SKISCHOOL APP

Na contactloze boeking ontvangt u e-ticket en
de laatste informatie over de geboekte lessen
direct op uw smartphone.

BONUS

SKISCHOOL KANTOOR & CONTACT
In het dalstation van de Gondelbaan - naast de Liftkassa
Dagenlijks geopend: 08:30 – 17:30 uur / Tel.: +43 (0)6433 7538
info@skischuledorfgastein.at / www.skischuledorfgastein.at

BEGIN VAN DE LESSEN
Beginners & gevorderden: zo & ma, andere dag op aanvraag
Mini Club & gevorderde kinderen: dagenlijks

Ons personeel is gevacineerd & regelmatig getest
Dagenlijkse koorts meeting bij alle medewerkers
Kleine groepsgrote & gespreide begin van de les
Verruiming & gespreide verzamelplaats
Indeling zonder voorskiën
Skischool eigen Kinderland & eetruimte
Online boeking & zelf Check-In
Skischool app met E-ticket & actuele lesinformatie
Alle details over onze Covid-19 voorzorgsmaatregelen vind u online onder:

www.skischuledorfgastein.at
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