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BERENPISTE.
Avontuurlijk skiën over een echte berenpiste. Van het berg-
station Alpkopfbahn direkt naar de Kinderschneealm.

MURMLIPARK. DORP.
Het murmlipark bevindt zich midden in Serfaus op een 
10.000m² grote, licht afhellende weide.

Het park staat alle gasten dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 
uur gratis ter beschikking. Twee transportbanden voor 
kinderen (hiervan één meer dan 100 meter lang) en een 
heleboel speelfiguren staan garant voor avontuur en pret 
voor het hele gezin, maar met name voor kinderen van 3 
tot 4 jaar.

De skischool van Serfaus heeft speciaal voor de 3-jarige 
beginnertjes (Mini Murmlis) een leerprogramma ontwik-
keld. Iedere dag is er een afgestemd animatieprogramma 
om de skiles losser te maken en de kinderen kennis te laten 
maken met de verhalen van de ‘Murmli-Friends’.
Het programma kan voor halve dagen (’s ochtends) worden 
geboekt (zonder middageten).

Cursustijden: 10.00 tot 12.00 uur
Aanmelding vooraf (uiterlijk 1 dag vóór het begin van de 
cursus) is vereist.

Skiles in het Murmlipark is in het dorp boven de kerk.
Alleen voor 3 en 4 jarige beginners. 

Ochtend 2 h € 51,00

Kinderen. Skischool. Prijzen.

Kinderschneealm.
Innovatie is de drijfkracht van een organisatie. Daarom 
betreedt de kinderskischool nieuwe wegen. Niet alle kinde-
ren vinden het principe „4 uur skiën“ leuk. Pedagogisch 
opgeleide leidsters vangen alle kinderen op, die nog niet 
weten of ze willen skiën of toch liever spelen. Met deze 
methode zullen de kinderen ongedwongen kleine skisterren 
worden. Een ruimtelijke opsplitsing op de verzamelplaatsen 
vereenvoudigt de oriëntatie: De beginnertjes vanaf 3 jaar 
verzamelen zich bij TEAM FIONA boven bij de ingang van de 
Kinderschneealm en de gevorderde kinderen verzamelen 
zich bij TEAM INGO beneden op het oefenterrein voor de 
indeling. M.b.t. het middageten gaan de kinderen met de 
lopende bandlift direkt naar hun eigen kinderestaurants. 
Deze restaurants bevinden zich boven de Kinderschneealm. 

Verzamelplaats.
Voor het wegbrengen naar het skigebied resp. naar de 
Kinderschneealm: Wij verzoeken de ouders hun kinderen 
direct in de Kinderschneealm weg te brengen. Daar wor-
den de kinderen door de skileraren ontvangen. 
Skischoolbegin voor alle kindergroepen is om 10.30 uur 
resp. 13.30 uur op Komperdell.

Voor het ophalen van de kinderen van het skigebied resp. 
van de Kinderschneealm:
Wij verzoeken de ouders de kinderen om 15.30 uur af te 
halen bij de roze indelingsvlag direct in de Kinderschneealm.

Infobox.
Openingstijden:
Kinderschneealm:
dagelijks van 9.00 – 15.45 uur
Murmlipark:
dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

Skischool Serfaus:
Tel. +43/5476/6268-0
Fax +43/5476/6268-15
www.skischule-serfaus.com
info@skischule-serfaus.com

Seilbahn Komperdell GmbH:
Tel. +43/5476/6203 
info@skiserfaus.at

Toeristenburo Serfaus-Fiss-Ladis:
Tel. +43/5476/6239
Fax +43/5476/6813
www.serfaus-fiss-ladis.at
info@serfaus-fiss-ladis.at
kinderwebsite www.murmli-berta.at

Skischool:
S1 Center (kabelbaan dalstation):
zo. tot vr. van 8.00 – 17.00 uur (doorlopend geopend)
za. van 8.00 – 18.00 uur (doorlopend geopend)
Dezelfde openingstijden tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag.

Skischool bureau Komperdell 2000 m:
zo. tot vr. van 9.00 – 16.00 uur (doorlopend geopend)
za. van 9.00 – 14.00 uur (doorlopend geopend)
Dezelfde openingstijden tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag.

Info’s direct op je mobiel
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Dubbel skischoolaanbod.

Vervoervoorwaarden voor kinderen.

Skiles in de Kinderschneealm
Op Komperdell 2000m . Prijzen zonder middageten.
Ochtend (2 h)  € 51,00
Middag (2 h)  € 37,00
1-dagkaart (4 h) € 88,00
2-dagenkaart € 176,00
3-dagenkaart € 224,00
4-dagenkaart € 265,00
5-dagenkaart € 306,00
6-dagenkaart € 347,00
Verlengingskaart vanaf de 4e dag € 41,00
NIEUW! 6 halve dagen-voordeelticket  € 255,00
NIEUW! 6 hele dagen-voordeelticket  € 326,00

Kennismakingskaart voor de 1e dag voor de beginners 3 - 
12 jaar
Gehele dag (4 h) € 56,00

Middageten in het Murmli- of Starrest € 19,50

Skiles in het Murmlipark in het dorp
Boven de kerk. Voor kinderen van 3 tot 4 jaar.
Ochtend (2 h) € 51,00
Verlengingskaart vanaf de 4e dag € 41,00
NIEUW! 6 halve dagen-voordeelticket  € 255,00

Hoofdindeling en cursusbegin is voor alle niveaus en leeftijdsgroepen op zondag!

Ons dubbele skischoolaanbod met meerdere gespreide 
starttijden wordt over het hele winterseizoen uitgebreid!

De starttijden van individuele prestatiegroepen worden flexibel 
aan de betreffende situatie aangepast en tijdig aangekondigd. 
De groepsgrootte wordt zo klein mogelijk gehouden. We zullen 
proberen zo flexibel mogelijk te zijn, vooral tijdens de drukke 
vakantieweken, zodat al onze gasten kunnen deelnemen aan de 
skicursussen. Het samenvoegen van de verschillende prestatie-
nieveaus vanwege onvoldoende deelnemers is altijd mogelijk!

Bij aankoop van je ticket kun je kiezen uit een van de twee 
onderstaande starttijden van de skischool. Direct hieraan 
zijn de vroegere of latere eettijden en sluitingstijden 
gekoppeld. Dit verspringende lesmodel vermijdt lange 
wachttijden bij de kabelbanen, in de restaurants, sportwin-
kels en in de skischoolafdeling en biedt je veel meer 
mogelijkheden om van je vakantie te genieten.
Via deze weg willen wij u er op attenderen dat online 
boeken mogelijk is. U kunt uw gewenste dienstverleningen 
gemakkelijk vanuit huis boeken en u bespaart daarmee 
een bezoek aan onze skischoolburo’s.
Online boeken: www.skischule-serfaus.com.

Mogelijke tijden groepscursussen:
Begintijden:
9.30 uur of 10.30 uur
Lunchtijden:
11.30 uur tot 12.30 uur of 12.30 uur tot 13.30 uur
Eindtijden: 
14.30 uur of 15.30 uur

Kinderen tussen 1,10 m en 1,25 m groot mogen de cabine-
liften, stoeltjesliften en sleepliften alleen onder begeleiding 
van een volwassene benutten (bij de stoeltjesliften op 
schoot of op de zitplaats ernaast). Uitzondering: 
Familienbahn Gampen (1 volwassene en 7 kinderen vanaf 
1,10 m).

Kinderen jonger dan 3 jaar of kleiner dan 1,10 m mogen de 
cabineliften en stoeltjesliften alleen in gezelschap van een 
volwassene benutten (bij de stoeltjesliften op schoot of op 
de zitplaats ernaast).

Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar of kleiner dan 1,10 m 
mogen met sleepliften niet worden vervoerd worden.

Neem a.u.b. nota van de belangrijke vervoervoorwaarden 
die bij de kabelbanen en liften staan vermeld.

STARREST.

MURMLIREST.

In het „starrest“ gaan kinderen vanaf 6 jaar op ontdek-
kingsreis in verschillende themaruimtes, die voor veel 
spanning en informatie zorgen. Het „Snowstar“ program-
ma van de skischool, voor coole Kids & Teens in de leeftijd 
van 6–12 jaar, is een bestandsdeel van het Starrest 
Entertainment. Het eten is door kinderen voor kinderen 
getest en uitgekozen.

Murmlirest: het coolste kinderrestaurant in de Alpen! Het 
„Murmlirest“ nodigt alle kinderen, jonger dan 6 jaar, uit 
om mee te gaan op fantasiereis met Murmli & de sneeuw-
geest.

MURMLIWEG.
Murmli, de mascotte van Serfaus, is overal te zien in de 
Kinderschneealm en in het skigebied. Maar waar Murmli 
leeft, dat geheim wordt nu onthuld op de interactieve 
belevenisafdaling. Het startpunt is bij de gezinsstoeltjeslift 
Gampen. Veel plezier!

FRIENDS TRAILS.
MET DE FRIENDS TRAILS SPELENDERWIJZE LEREN SKIËN.

Precies afgestemt op de behoefte van kinderen, afwisse-
lend en gegarandeerd veel plezier: dat zijn de FRIENDS 
TRAILS voor kinderen, een uniek concept, waarmee kinde-
ren makkelijk en snel leren skiën. Hier worden spel en 
plezier met de nieuwste kennis op het gebied van skitech-
niek gecombineerd en brengt de kinderen op speelse wijze 
de bewegingspatronen van het skiën bij. Ouders zullen 
verbaasd zijn hoe snel kleine beginners grote gevorderde 
worden! Op een kindvriendelijke oefenpiste zijn 3 ver-
schillende trails die diverse vaardigheden trainen. Als de 
kinderen alle 3 trails voltooid hebben zijn zij klaar voor de 
„echte“ piste. 

Animatieprogramma.
Het nieuwe audiovisuele animatieprogramma is wereld-
wijd uniek en wordt dagelijks op een groot outdoor LED-
scherm direct in de Kinderschneealm 2000m afgespeeld en 
in de skilessen integreert!

De verhalen zelf worden aan de kinderen tijdens het verma-
kelijke animatieprogramma, met educative inhoud, opbou-
wend verteld. Elke dag worden de kinderen er aan herinnerd, 
wat zij op de piste geleerd en beleefd hebben. De theorie 
wordt op een kindervriendelijke manier verpakt, zoals het 
herhalen van verschillende technieken – van bochten maken 
tot nauwkeurig remmen en blijven staan. Op een slim verpak-
te manier bevinden zich in Murmli’s spannende ski-animatie 
ook bewegingspatronen, die geoefend worden, om de bewe-
gingscoördinatie bij het skiën te verbeteren. Hiermee wordt 
het concentratievermogen en het onthouden van bewegingen 
gestimuleerd. Al snel lukt het Murmli en zijn vrien-den om 
kinderen enthousiast te maken voor de nieuwe sport.

SNOWBOARDEN.
VOOR KINDEREN VANAF 3 JAAR.

In een speciaal aangelegd „Snowboard beginnersparcours“ 
naast de Kinderschneealm, leren zij met behulp van diverse 
rampen, boxen, hobbelbanen, obstakels en een carousel 
het snowboarden duidelijk sneller en makkelijker!

Speciale Riglet-Snowboards voor kinderen maakt het 
mogelijke de techniek veiliger te leren. Een start is altijd op 
zondag of woendag na vooraanmelding mogelijk.

WINTERWUNDERWELT
SERFAUS

SERFAUS-FISS-LADIS.AT

KINDERSCHNEEALM.
SERFAUS. WINTER 2022/23.
WE ARE FAMILY.®

 NL
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Infobox.
Openingstijden:
Berta’s Kinderland:
dagelijks van 10.00 – 15.30 uur

Skischool Fiss-Ladis:
Tel. +43/5476/6757
Fax +43/5476/6757-40
www.skischule-fiss-ladis.at
skischule@fiss-ladis.at

Skischool bureau Fiss:
dagelijks van 8.30 – 17.00 uur (doorlopend geopend)

Skischool bureau Ladis:
za. + zo. van 8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 17.00 uur
ma. tot vr. van 8.30 – 10.30 uur en van 15.00 – 17.00 uur

Berta’s Kindervilla:
zo. tot vr. van 9.45 – 12.15 uur en van 13.15 – 15.45 uur

Bergbahnen Fiss-Ladis:
Tel. +43/5476/6396 . Fax +43/5476/6396-50
office@bergbahnen-fiss.at

Toeristenburo Serfaus-Fiss-Ladis:
Tel. +43/5476/6239 . Fax +43/5476/6813
www.serfaus-fiss-ladis.at
info@serfaus-fiss-ladis.at
kinderwebsite www.murmli-berta.at

Ons populaire kinderrestaurant beschikt over een uiterst 
modern Free-Flow-4-Kids systeem. Naast het gevarieerde 
en op kinderen afgestemde menu bieden wij ook 
menu’s voor kinderen met een voedselallergie. 

Om te relaxen en te spelen is er voor de kids een kinder-
bioscoop, Playstation, mogelijkheden om te kleuren en 
nog veel meer…

Bambinis. Kinderen van 3 jaar.
„Mijn eerste skiles“ – het speciaal op 3-jarige kinderen 
afgestemde programma is de eerste introductie in de won-
derbare wereld van het skiën. In een mix van skiën en spe-
len in de sneeuw wordt er voor het eerst kennis gemaakt 
met de vreemde omgeving en de materie sneeuw. Het doel 
is het leren van de sneeuwploeg. Het beste is om op zondag 
om 10.30 uur naar het Berta‘s Kinderland te komen voor de 
kosteloze „Bambiniland-Hallo“ – de informatiebijeenkomst 
voor kennismaking, informatie en spelen in de sneeuw.
Een goede start voor kinderen vanaf 3 jaar. Halve dagen 
lessen – iedere ochtend! Optimale begeleiding in kleine 
groepen van max. 5 kinderen.

per dag  € 59,00
Kinderopvang tussen de middag
(eten, drinken, begeleiding)  € 19,50

Bijbetaling voor opvang gedurende de hele dag
tot 15.30 uur zonder ski’s per dag  € 27,00
Skidepot: € 3,00 / dag.

Berta’s leerpad.
Als leerdoel voor de vierjarige skischoolkinderen is het nieuwe 
Berta’s Leerpad ontwikkeld. Op een optimaal terrein skiën de 
kinderen van het ene station naar het andere. Elk station heeft 
een paar speciale oefeningen in petto. Zodra het leerpad vol-
tooid is, zijn de kinderen klaar voor de grote afdaling naar Ladis.

BOARDERCLUB.
Coole bochten, gedurfde sprongen en tricks met je board. 
Daarvoor heb je in Fiss een eigen club. De boarderclub. 
Direct naast het dalstation van de Möseralmbahn ligt een 
oefenweide, speciaal voor aanstormend talent. Je vindt 
hier een oefenlift, een lopende band, hindernissen, hob-
bels en speciale trails. 
Check it out!

GROTTENWERELD.
Het coole belevenispad voor kinderen vanaf ca. 6 jaar leidt 
kinderen door de wereld van de mosman van Fiss, zijn vriend 
Urges en het grote grotmonster. De grottenwereld bevindt 
zich langs de verbinding van de Möseralmafdaling naar de 
Langwiese-afdaling. Fun en action gegarandeerd.

Kinderen. Skischool. Prijzen.

Kinder. Skipassen.

Berta’s sneeuwavontuur.
Voor kinderen 3-4 jaar oud
Ma.–vrij. van 13.30 – 15.30 uur.

In Berta’s Kinderland bieden wij een fantastisch outdoor-
programma in de sneeuw aan zonder ski’s. Wij adviseren 
warme winterkleding met handschoenen en een muts.
Zonnecrème niet vergeten! Graag vooraf aanmelden. 
Combinatie met Bambiniles mogelijk.

Maandag t/m vrijdag: halve dagen € 43,00

Veiligheidsaanwijzing.
De veiligheid van uw kinderen staat bij ons voorop. 
Daarom ontvangen de kinderen van skischool Fiss-Ladis 
eigen veiligheidsvesten. Hiermee worden de kinderen 
door de andere wintersporters veel beter gezien en niet 
over het hoofd gezien. De veiligheidsvesten zijn in alle 
bureaus van de skischool Fiss-Ladis verkrijgbaar voor 
€ 4,00. Voor optimale bescherming van de kinderhoofdjes 
adviseren wij altijd dat alle kinderen een helm dragen. 
Helmen kunnen in de plaatselijke sportwinkels worden 
gehuurd of gekocht. Alleen na voor-aanmelding mogelijk.

Info’s direct op je mobiel

Book and Buy Online.
Bespaar tijd en maak gebruik van onze online-ticket-
service. U boekt en betaalt uw skiles online via 
www.skischule-fiss-ladis.at

Fantastische kinderanimatie.
Een groot voorbeeld van de kinderanimatie voor skilessen, is 
het animatie-team van de skischool Fiss-Ladis met haar Berta. 
In de pauzes van de skilessen worden de geliefde Berta-hits 
van zanger Volker Rosin gedraaid en de hele hele week zorgt 
het animatieteam ervoor dat uw kinderen zich helemaal op 
hun gemak voelen. Iedere leeftijdsgroep heeft haar eigen 
speciale highlights.

SNOW-V® – 1,2,3 PIZZA.

BERTA‘S KINDERVILLA.
Wereldnieuws: SNOW-V – Fiss-Ladis is bekend om het 
sterke innovatievermogen van de kinderskischool. De 
wereldwijd unieke SNOW-V® is in Fiss ontwikkeld, getest 
en geïntroduceerd. Daarmee leren kinderen, teens maar 
ook volwassenen de juiste bewegingsafloop voor de pizza 
(de sneeuwploeg) in no-time. Sneller en makkelijker leren, 
dat is het doel van de initiatiefnemers in Fiss-Ladis en 
hiervan profiteren de grote en kleine gasten.

4 uur Dagprogramma

Zonder overblijven 
(opvang)

inclusief overblijven 
en eten

6-dagenkaart € 342,00 € 459,00

5-dagenkaart € 304,00 € 401,50

4-dagenkaart € 266,00 € 344,00

3-dagenkaart € 228,00 € 286,50

2-dagenkaart € 176,00 € 215,00

1-dagkaart € 088,00 € 107,50

Kinderopvang tussen de middag € 019,50
(eten, drinken en begeleiding)

Probeerkaart voor beginners, € 059,00
uitsluitend voor kinderen tot 6 jaar 
in Berta‘s Kinderland – alleen zondag of maandag.

BERTA‘S 
KINDERPLANEET.

INDIANENLAND.
Direct bij de blauwe Ladisafdaling vanuit Fiss, bevinden zich 
indianen- en westernattracties rondom Cowboy Joe, met 
saloon, hotel Sheriff, indianentipi‘s, kano en nog veel meer. 
Met leuke spelletjes en grappige avonturen is Berta‘s indianen-
land optimaal voor een kleine pauze op de lange Ladisafdaling 
en een fantastisch doel voor alle ski-indianen.

Skiles-succes en goede opvang voor uw kinderen – de 
skischool Fiss-Ladis zet nieuwe maatstaven, met de bouw 
van een nieuw gebouw midden in Berta‘s Kinderland. Dé 
eyecatcher is de grote animatie- en showroom waar afwis-
selende evenementen plaatsvinden. In Berta‘s sneeuwa-

vonturen-ruimte, een absolute noviteit, worden kinderen al 
vanaf 3 jaar perfect en afwisselingsrijk opgevangen. Een 
beleveniswinkel met servicebureau, een moderne showtri-
bune buiten, een familie-wc, een ruimte waar u luiers kunt 
verschonen en nog veel meer, ronden het aanbod af.

Een skipas is vereist!
Murmli / Berta-kaart*: De gratis skipas voor alle kinderen tot 
jaargang 2017 zijn verkrijgbaar bij de liftkassa.
Kinder-tarieven*: Kinderen vanaf jaargang 2016 t/m 2008 
komen in aanmerking voor het kindertarief.
Beginners-skipas: Alleen geldig voor de Sonnenbahn Fiss-
Ladis, de oefenliften in het dorp en in Berta‘s Kinderland. 
Voor maximaal 3 dagen verkrijgbaar. (Laat u informeren 
omtrent de mogelijkheden bij de liftkassa of in het ski-
schoolbureau).
* Paspoort noodzakelijk!

Berta‘s crèche.
In onze ruimtelijk ingerichte crèche (met klimtoren, slaap-
hoek, kinderbioscoop…) in Fiss worden uw „kleintjes“ 
prima opgevangen en liefdevol begeleid. Bij mooi weer 
wordt er natuurlijk in Berta’s Miniland in de sneeuw 
gespeeld. De vriendelijke en ervaren peuterleidsters ver-
heugen zich al. Voor kinderen vanaf 3 maanden zonder 
ski’s in Fiss. Alleen na voor-aanmelding mogelijk.

Hele dag:  € 66,00
Halve dag:  € 43,00
Opvang tussen de middag:  € 19,50
Probeeruur zondag of maandag:  € 19,00
Verhuur van kinderwagens/per dag:  € 19,00

BURTON RIGLET 
PARK.
Snowboarden vanaf 4 jaar!
Het Burton Riglet geeft ons vanaf nu de mogelijkheid, om 
kleine kinderen tussen 4 en 7 jaar de eerste snowboardlessen 
te geven. Het Riglet is een snowboard met een touw, 
waarmee het board gestuurd en gecontroleerd kan worden. 
Riglet Parks bestaan al wereldwijd – maar in europa is de 
skischool Fiss-Ladis hiermee toonaangevend.
De coole Shredder heel groot. Start is altijd op maandag na 
voorinschrijving.

MÄRCHENEXPRESS.
Wereldprimeur: Twee nieuwe overdekte transportbanden 
van het bedrijf Sunkid zorgen voor een verdubbelde capa-
citeit van Berta‘s Kinderland naar het middenstation van de 
Sonnenbahn. Twee transportbanden onder één tunnel – en 
een extra speciale highlight – de ‘Märchenexpress’ 
(sprookjesexpres). Tijdens het opwindende ritje mogen de 
kids en natuurlijk ook de ouders raden welke sprookjes er 
in de tunnel worden uitgebeeld. Levensgrote sprookjesfi-
guren maken het ritje van drie keer 10 meter op de tran- 
sportband van tot een waar avontuur.

SKISCHULBÜRO FISS
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BERTA‘S KINDERLAND.
FISS. LADIS. WINTER 2022/23.
WE ARE FAMILY.®


