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KINDEREN | 3–12 jaar
Groep

Indeling –
Vereiste

Piste –
Vereiste

B

Beginners vanaf 3 jaar –
bambiniskiles

1

Beginners vanaf 4 jaar

2

Sneeuwploeg –
veilig remmen

3

Veilig bochten maken

4

Bocht in ploeg – parallel schuin
over de berg skiën

5

Skiën in ploeg met actief
bijdraaien

6

Parallel draaien –
lange radius

7

Parallel draaien – korten radius

8

Carven lange en korte radius

9

Junior Expert Group

KINDERLAND
MAKKELIJK

MIDDEL

Teens | 13–17 jaar
Groep

Indeling –
Vereiste

1

Beginners – eerste skidag

2

Veilig draaien in de ploeg

3

Skiën in ploeg met
actief bijdraaien

4

Parallel skidraaien –
lange en korte radius

5

Snowboard

Piste –
Vereiste

OEFENTERREIN

Groep

BR

Indeling –
Vereiste

RIGLETS 4 - 6 Jaar

1

Beginners

2

Rutschen Back- und Frontside

3

Enkele bochten back- en
frontside

Carving – lange en korte radius

4

Driftschwung rode piste

6

Kennismaken met freeriden
en freestyle

5

Carving & freestyle – driftschwung stijle piste

7

Teens Expert Group –
veilig freeriden

6

Freestyle

7

Freeride & techniek

ZWAAR

MAKKELIJK

MIDDEL

ZWAAR

V E R Z A M E L P L A AT S E N

V E R Z A M E L P L A AT S E N

Bambini:

Groep 1–7: zo./ma. 9.40–10.00 uur,
dalstation Schönjochbahn

Alle Levels: Boarderclub

Kinderland

vanaf 20 minuten voor het begin van de skiles

vanaf 20 minuten voor het begin
van de skiles

vanaf 20 minuten voor het
begin van de skiles

Deelnam
e van
gevorde
rden in
ALLE
groepen
cursus
mogelijk sen
op
aanvraa
g.

BOARDERCLUB

MAKKELIJK

MIDDEL

ZWAAR

V E R Z A M E L P L A AT S E N

Kinderen:
Kinderland
Beginnersgroep 1:
Sneeuwploeg groep 2: verzamelplaats
Sonnenbahn middelstation
	
Gevorderden groep 3–7: verzamelplaats in
Fiss of bij het Sonnenbahn middelstation
gevorderden groep 8-9: verzamelplaats in Fiss

Piste –
Vereiste

SONNENBAAN MIDDELSTATION

KINDERPLANET

FROMMESAFDALING
FAMILIERRESTAURANT
SONNENBURG
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vanaf 5 jaar
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GROEP 1
vanaf 4 jaar

BERTA‘S
KIDS FUNPARK

BAMBINI SKI CURSUS
voor 3 jaar
VOSSENGAT
BERTA‘S GELUIDENBOS

Cursustijden groepslessen

volwassenen
Groep

Indeling –
Vereiste

1

Beginners – eerste skidag

2

Draaien in ploeg

3

Skiën in ploeg –
actief bijdraaien

4

Parallel draaien basic –
brede skistelling

5

Parallel draaien dynamisch
met stokinzet

6

Carving

7

Top groep – off piste

LANGLAUF
VERZAMELPLAATS

SNEEUWAVONTUUR

Piste –
Vereiste

OEFENTERREIN
MAKKELIJK

MIDDEL

ZWAAR

V E R Z A M E L P L A AT S E N
Beginnersgroep 1: Op het dak van de skischool 		
in Fiss of bij het Sonnenbahn middelstation
Bochten groep 2: Op het dak van de skischool
in Fiss of bij het Sonnenbahn middelstation
	
Gevorderden groep 3–7: op het dak van de
skischool in Fiss
15 minuten voor het begin van de skiles
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Dezember

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jänner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
März 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alleen privécursussen - geen groepencursussen!

PERIODE

STANDARD 1

VAKANTIEPERIODE 2

BAMBINI vanaf 3 jaar

10:00 – 12:00

10:00 – 12:00

KINDEREN 4-12 jaar

10:00 – 12:00
13:30 – 15:30

Keuzecursussen
09:15 tot 11.00 uur en van 12.15 tot 14.30 uur
of van 10.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur

TEENS 13-17 jaar

10:00 – 12:00 | 13:30 – 15:30

9:30 – 15:00,
4 uur skiles, pauze individueel

SNOWBOARD

10:00 - 12:00 | 13:30 – 15:30

10:00 – 12:00 | 13:30 – 15:30

VOLWASSENEN

10:00 – 12:00 | 13:30 – 15:30

10:00 – 12:00 | 13:30 – 15:30

Verzameltijd is 15 minuten voor aanvang van de les.

VEILIGHEID
Wij adviseren alle cursisten een helm
te dragen en voor de kinderen nog een
extra veiligheidsvestje!
Save time, book & buy online!

LADIS
Pinautomaat

LADI

SAFD
ALIN

G

Berta’s Kindervilla
Een mijlpaal voor de kinderopvang

SKISCHOOL BUREAU LADIS

„Berta´s kindervilla“ is met een grote animatieruimte,
sneeuwavontuurruimte, kindertribune, eigen
kinderskidepot (dagelijks te boeken), Berta Shop en een
terras voor de ouders ingericht.

FISS WEDSTRIJD-ACADEMIE
Werbeagentur Landeck

Wedstrijdtraining in de nieuwe FISS wedstrijd-academie
met onze ervaren wedstrijdtrainers voor één persoon of
groepentraining tot max. 6 wedstrijdskiërs mogelijk. Deze
zéér goed georganiseerde wedstrijdtraining op een afgebakende piste kan zowel voor slalom alsmede ook voor
reuzeslalomtraining worden geboekt. De training kan met
tijdwaarneming, als videoanalyse of als puur techniekprogramma naar uw individuele wensen worden ingevuld en
aangeboden.
©

OEFENTERREIN VOOR
TEENS EN VOLWASSENEN

•

Vereiste: zéér goede skitechniek,
wedstrijdervaring van voordeel

•

Tijd: dagelijks mogelijk, aanmelding min. 2 dagen vantevoren

•

Verzamelplaats: op het dak van de skischool

•

Kosten: Privétarief halfdaags (3 uurs-tarief)
of hele daags (5 uur tarief)

Berta’s Burton Riglet Park
Snowboarden vanaf 4 jaar!
Het Burton Riglet geeft ons vanaf nu de mogelijkheid,
met kleine kinderen tussen 4 en 6 jaar de eerste snowboardlessen te volgen. Het Riglet is een touw met een
snowboard, waarmee het board gestuurd en gecontroleerd kan worden. De coole Shredder heel groot.
Start ist altijd op maandag op afspraak.

Sprookjesexpress
Een nieuwe dubbele lopende bandlift van de firma
Sunkid biedt voor meer dan de dubbele capaciteit bij
de tunnel-lopende bandlift van het Kinderland naar het
middelstation van de Sonnenbaan. 2 lopende bandliften
onder één tunnel – en een bijzonder highlight – de
sprookjesexpress. Tijdens de spannende rit kunnen de
kinderen en natuurlijk ook de ouders raden, welk sprookje
in de tunnel verschijnen. Levensgrote sprookjesfiguren
tijdens een rit van drie keer 10 meter lengte, maken deze
rit op de lopende band een écht avontuur.

Volwassenen-skicursus
Met veel plezier de juiste techniek leren
Op ons speciaal opgezette volwassenen-oefenterrein leert u
eenvoudig skiën. Gekwalificeerde medewerkers en moderne
liften bieden u extra ondersteuning, zodat uw groepencursus
een onvergetenlijk avontuur wordt. Natuurlijk bieden wij u voor
de overige leerniveaus een interessant programma en nieuwe
uitdagingen aan, om met de juiste techniek van alle afdalingen
te genieten. Videoanalysen, techniekprogramma‘s, Safety-Parken
nog veel meer staan op u te wachten.

Privécursussen
Alleen of met familie, vrienden en kinderen.
Uw persoonlijke skileraar leidt u naar uw
persoonlijk succes ...
Flexibele en individuele invulling van het lesprogramma. Veilig
en intensief leren met een snel succes. Een speciaal op uw wensen afgestemd programma. Ideaal voor alle leeftijdsgrepen en voor elk niveau (beginner – gevorderde). Voor het leren of
optimaliseren van verschillende wintersportactiviteiten of het
gewoon leren kennen van het skigebied.
•

Bij Tiefschnee, toeren- en variatieafdalingen is de
uitrusting met lawine-airbag in de prijs inbegrepen!

•

Flexibele aanvangstijden, dagelijks na vooraanmelding!

Snowboard-cursus
„Coole“ sport die je inspireert
In de Boarderclub, onze eigen fun- en oefeningsarena, met
kickers, golvenbaan, rails, coole sound en verschillende liften,
zal je al snel geïnspireerd zijn door deze fascinerende sport.
Het maakt hier niet uit of je beginner of gevorderde bent. Vele
tips en tricks van onze profs wachten in de Boarderclub op jou.

Teens-skicursus
Skicursus met fun & action
Voor teens tussen 13 en 17 jaar hebben wij een speciaal op
jullie wensen afgestemd programma ontwikkeld. Op de voorgrond staat hierbij plezier hebben bij het uitoefenen van de
sport – met Freeride Challenge, Slopestyle, Action in het
fun-Park, Off-Piste, BBQ en veel meer.
Ook trendsporten worden natuurlijk uitgeprobeerd.

SKISCHULE FISS-LADIS KG
Seilbahnstraße 40 · 6533 Fiss · Tel. +43 5476 6757
skischule@fiss-ladis.at · www.skischule-fiss-ladis.at

Kinderskicursus
De kleinsten zijn in Fiss dé grootsten!
Met de indeling naar leeftijdsgroepen, speciaal onderwijs-methoden, de modernste hulpmiddelen en ideale oefen-terreinen,
zoals ons groots opgezet kinderland, kunnen de kinderen zéér eenvoudig leren skiën. Touwen, banden, fun-noodles, linten, snow
blades en nog veel meer helpen om de techniek van het skiën te
optimaliseren.
•

BAMBINI‘S (3 jaar): Halfdaagse cursus, max. 5 kinderen

•

KINDEREN (4–12 jaar): Hele daagse groepencursus met een
speciaal leer- en funprogramma

•

TEENS (13–17 jaar): Teensclub met veel fun en action

•

Hele daagsprogramma: Optimale programma-invulling &
flexibiliteit inclusief overblijven en eten!

Animatie & fun
Al dat extra‘s voor groot en klein maakt de
skicursus tot een onvergetelijk avontuur.
Afgestemd op de specifieke leeftijdsgroepen behoren poppenkast, schat zoeken, cowboy Joe in de westernstad, funsportartikelen, grill & chill (BBQ-party), Fisser Flieger, Skyswing en nog
véél meer tot het wekelijks programma – Details hierover vindt
u direkt in het bureau van de skischool Fiss-Ladis.
•

Highlight van de cursusweek – donderdag of vrijdag:
Skiwedstrijd met prijsuitreiking!

•

Berta‘s familie highlights: Volker Rosini concerten, 08.02.2023
Robert Ganahl Goochelshow, 05.04.2023

Sneeuwavontuur
Kinderen 3 en 4 jaar
In het Berta’s kinderland bieden wij u een fantastisch
outdoorprogramma in de sneeuw zonder te skiën aan.
Programmapunten zoals de zoektocht naar de gouden haren
van de sneeuw-fee, een excursie met de „flotte Berta“,
sneeuwpop-party, hooisleetochten, sprookjesreis en een
bezoek van onze lieve koe Berta, zijn één van onze vele
highlights in het wekelijks programma. Wij adviseren u warme
winterkleding aan te trekken met handschoenen en een muts.
Zonnencrème niet vergeten!

Crèche
Kinderen vanaf 3 maanden met reservering vooraf
In onze grote ingerichte crèche (klimtoren, slaaphoek,
kinderbioscoop ...) in Fiss worden uw kleintjes goed verzorgd
en liefdevol opgevangen. Bij mooi weer wordt er natuurlijk in
Berta’s miniland in de sneeuw gespeeld. Onze vriendelijke en
speciaal opgeleide leidsters verheugen zich al op uw kinderen.
•

Overdekte kinderwagenparkeerplaats in Fiss en Ladis gratis!

•

Kinderwagenverhuur

Langlaufen
Een prachtige beweging temidden in de natuur!
Met de juiste techniek langlauft u met minder inspanning en
met meer plezier. Voor klassiek of skating zijn er eigen leer- en
techniekprogramma‘s. Van gezellig langlaufen tot aan een hoog
niveau.

Skitoeren
Genieten van de natuur & sportieve uitdaging!
Skitoeren behoren tot één van de mooiste sporten wat de
winter te bieden heeft. Op eigen kracht met vellen en lichte ski‘s
naar boven lopen, in de witte pracht van de met sneeuw bedekte
bergen duiken. In ongerepte stuivende poedersneeuw of “Firn”
naar beneden “wedelen” – dat is een onvergetelijke belevenis
die u niet mag missen! Geniet van onze fantastische skitoeren
met speciaal opgeleide bergexperts.
•

Uitrusting in de prijs inbegrepen zijn: LVS-apparatuur, schep,
sonde en lawine-airbag voor alle skistudenten!

•

Uitrusting niet in de prijs inbegrepen zijn: Ski touring, ski verzekering, skipas, ski / freeride / touring boots en rugzak met maaltijden!

•

Aanpassen van de uitrusting voordat de cursus begint.

•

Voor geoefende skiërs bieden wij vele toeren aan
(zie prijzen of ons werkelijks programma)!

Sneeuwschoenwandelen
Duik in de winterse wereld!
Een mooie afwisseling en alternatief voor alle winter-sporters.
Sneeuwschoenwandelen is voor iedereen toegankelijk en
vereist geen ski- of langlaufervaring.

Freeride Dayride
Absolute Tiefschnee-kick, ongerepte
afdalingen gepaard met het ultieme karakter
van onze bergen.
Voor Freeride-beginners bieden wij de Dayride iedere woensdag
aan of dagelijks op aanvraag. De optimale veiligheidsuitrusting
met uitleg van het LVS en lawine-airbag is in de prijs inbegrepen,
alsmede ook optimaal opgeleide Freeride-profs. Zij bieden je
een veilig begin aan in het Freeride-avontuur. Mocht u behoefte
hebben aan.
•

extra brede Freeride ski´s, dan zijn deze in de prijs inbegrepen.

•

 ereiste: vroegtijdige aanmelding en zéér goede skitechniek,
V
minimaal 3 deelnemers!

•

Voor uw veiligheid: LVS-apparatuur, schep, sonde en lawine airbag
inbegrepen!
Voor alle alternatieve sporten vragen wij u
vriendelijk om uw aanmelding tot uiterlijk één dag
vantevoren! Wij adviseren u graag m.b.t.
gedetailleerde vragen.

Groepencursus

Bambini vanaf 3 jaar

Natuur pur

Volwassenen | Teens | Kinderen | Snowboard

Spelenderwijs leren uw 3-jarige kinderen
skiën. Half-daagse cursus – iedere ochtend!
Optimale opvang in kleine groepen met
max. 5 kinderen.
• Wij adviseren: Bambiniland „HALLO“!
Zo. 10.30 uur in het Berta‘s Kindervilla. Graag
nodigen wij u uit om samen met uw kind(eren) de
eerste stapjes in de sneeuw te zetten. Leren kennen,
informeren & proberen in de sneeuw. Gratis!

Aanmelding tot één
dag vantevoren!

• Kinder-probeerdag: Beginners tot 6 jaar – zo.,
ma. of woe. € 59,00
• Riglet-probeerdag:
Beginners 4 tot 6 jaar – zo., ma. € 88,00
• Hele daagsprogramma voor kinderen & teens:
optimale programmainvulling en flexibiliteit inclusief
overblijven en eten/drinken.
• Kinderveiligheidsvest – € 4,00
• Beginners-speciaal: Ski-alpin volwassenen &
snowboard vanaf do. met vooraanmelding
(vanaf 4 pers., 2 dagen € 162,00)

dagen

4 uur

Hele daags programma

zonder overblijven –
toeslag
hele daagsprogramma
€ 19,50 per dag.

342,00

459,00

5

304,00

401,50

4

266,00

344,00

3

228,00

286,50

2

176,00

215,00

1

88,00

107,50

59,00

Toeslag hele daagse
opvang in de créche of
sneeuwavontuur

27,00

Skidepot in Berta’s
Kindervilla pro Tag

Inclusief overblijven
en eten!

6

Half-dagticket

3,00

Bertas’s Crèche
zonder ski‘s vanaf 3 Maanden
• Openingstijden Fiss: zo. tot vrij. van 9.00–16.00 uur

Begeleiderspas naar
Kinderland
Voor begleiders zonder skiuitrusting voor
het Sonnenbahn middelstation.
1 dag

3 dagen

4 dagen

5 dagen

6 dagen

9,30

20,30

25,70

31,00

35,30

Hele dag (zonder eten)

66,00

Halve dag

43,00

overblijven per dag

19,50

Probeeruur zo. of ma.

19,00

kinderwagenverhuur

19,00

• ma.–vrij. 13.30–15.30 uur

43,00

per halve dag

De skischool Fiss-Ladis is niet
aansprakelijk voor ongevallen,
die zich tijdens de skiles voordoen. Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is door
de cursist zelf af te sluiten.

3 uur

4 uur

´s ochtends
08.45 – 10.45
10.00 – 12.00
11.00 – 13.00

´s middags
12.30 – 14.30
13.00 – 15.00
13.30 – 15.30

´s ochtends
09.00 – 12.00
09.30 – 12.30
10.00 – 13.00

´s middags
12.30 – 15.30
13.00 – 16.00

205,00

190,00

270,00

250,00

5 uur

6 uur

1 Persoon

Verschillende aanvangstijden mogelijk!

320,00

395,00

430,00

Zondag

220,00

205,00

290,00

260,00

340,00

405,00

435,00

Maandag

220,00

205,00

290,00

260,00

340,00

405,00

435,00

Dinsdag

220,00

205,00

290,00

260,00

340,00

405,00

435,00

Woensdag

205,00

190,00

270,00

250,00

320,00

395,00

430,00

Donderdag

195,00

180,00

265,00

230,00

295,00

385,00

410,00

Vrijdag

190,00

175,00

260,00

225,00

290,00

380,00

400,00

25,00

25,00

25,00

25,00

33,00

39,00

45,00

Overige
personen

Rodeln
Di. Invoering
13.30 uur € 55,00

Verlenging van de groepscursuskaart tegen het verschilbedrag is vanaf 3 dagen mogelijk.
Mocht de groep alleen nog
maar uit minder dan 3 deelnemers bestaan, behoudt de
skischool het recht de deelnemers over de andere groepen
te verdelen, of de lesuren
te verkorten. Tevens bieden
wij attractieve alternatieve
mogelijkheden aan. Zo kunt u
bijv. tegen betaling uw cursus
omwandelen naar een volledige
cursusweek.

• Flexibele aanvangstijden: Vanaf 8.45 uur, dagelijks na vooraanmelding in de skischoolbureaus of op:
www.skischule-fiss-ladis.at

Zaterdag

Freeride Dayride
Flexibele aanvangstijden! € 110,00

Spelen in de sneeuw: Kinderen 3–4 jaar

• Familieaanbieding: Privécursus voor de hele familie!
2 personen worden berekend, de overige familieleden (kinderen tot 14 jaar) zijn gratis!

Dagen

Langlaufen
Begin ma. 13.30 uur –
2 uur € 55,00

Graag maken wij u attent op
het volgende:

Wij bieden u een intensief persoonlijk afgestemd leerprogramma,
een flexibel en individueel lesprogramma.

2 uur

Skitouren
Start 9.00 Uhr
Di. belevenistoer Urgtal,
duur 5 uur
€ 110,00
Woe. Pistenskitour für
Einsteiger
duur 3 uur € 79,00
Do. Samnauntoer
(CH – paspoort)
duur 5 uur € 130,00

Bertas’s Sneeuwavontuur

Privécursussen – de individueie Weg naar succes

1 Person

Schneeschoenwandelenn
Ma: middagwandeling
€ 52,00
Woe: panoramawandeling € 81,00

Terugbetaling in geval van blessure of ziekte en alleen met een
doktersverklaring (verschil).
Cursusonderbrekingen op
grond van weersomstandigheden worden niet vergoed.
Skipassen en uitrusting zijn niet
in de cursusprijs inbegrepen.
Alle kinderen tot jaargang 2017
hebben een gratis Murmli/Berta kaart nodig, kinderen vanaf
jaargang 2016 tot 2008 hebben
een kinder-skipas nodig.
Betaling: contant, EC-Maestrokaarten of credit cards
Seizoen van 08.12.2022 tot
14.04.2023
Vergissingen, drukfouten en
wijzigingen voorbehouden.
Jurisdictie Landeck.

