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Skischoolkantoor Komperdell 
(bij het middenstation op Komperdell 2000 m)

Zondag t/m vrijdag:
9.00 tot 16.00 uur doorlopend geopend!

Zaterdag:
9.00 tot 14.00 uur doorlopend geopend!

De gezondheid van onze gasten en 
medewerkers staat voorop. De skileraren zijn 
dienstverleners en hebben in hun functie 
dagelijks direct contact met onze klanten. Om 
de veiligheid van onze gasten en medewerkers 
zo goed mogelijk te kunnen garanderen en 
tegelijkertijd alle skilessen en -aanbiedingen 
plaats te kunnen laten vinden, zijn er voor 
deze winter enkele begeleidende maatregelen 
nodig.

Deze maatregelen worden onderworpen aan 
een voortdurende evaluatie en aanpassing. 
Afgestemd met de overheidsvoorschriften en 
de voorschriften van onze partners - met name 
het bergspoor - alsmede de adviezen van onze 
belangengroepen en gezondheidsdiensten in 
samenwerking met lokale medische adviseurs. 
Daarnaast dient er op korte termijn gereageerd 
te worden op veranderingen in de frequenties 
van infecties ter plaatse maar ook daar waar 
onze gasten vandaan komen.

De op dit moment geldende veiligheidsmaatre-
gelen van skischool Serfaus vindt u onder:

www.skischule-serfaus.com/covid19
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Hans Purtscher 
Leider skischool
hp@skischule-serfaus.com

Uw contactpersonen

Fidelis Althaler 
Plaatsvervangend
leider skischool &
hoofd skileraren
fa@skischule-serfaus.com

Daniel Purtscher
Sectorhoofd
Volwassenen, jongeren
dp@skischule-serfaus.com

Richard Althaler
Sectorhoofd
kinderen gevorderden
ra@skischule-serfaus.com

Mag. Siegfried
Schernthaner 
Sectorhoofd
Personeel, 
salarisadministratie
ss@skischule-serfaus.com

Philipp Olavide 
Hoofd informatica
en marketing
po@skischule-serfaus.com

Markus Falch
Sectorhoofd
snowboard, 
training en scholing
mf@skischule-serfaus.com

INFO COVID-19

We beginnen midden in het skigebied

Dubbel skischoolaanbod

Onze ontmoetingspunten liggen direct in het skigebied.

Dat heeft unieke voordelen voor u.

Door de perfect gelegen startpunten heeft u geen tijdverlies.

Op die manier begint u direct met uw sneeuwsportleraar aan de ski-
pret en kunt over de volledige lengte van de les genieten zonder dat er 
kostbare tijd verloren gaat in de gondel!

De aanvangstijden van afzonderlijke groepen met verschillende niveaus 
worden flexibel aangepast aan de actuele situatie en op tijd bekend ge-
maakt. Bij weinig deelnemers kan het altijd voorkomen dat verschillende 
groepen worden samengevoegd! De grootte van de groepen zal zo klein 
mogelijk worden gehouden. Vooral in de drukke vakantieweken zullen we 
voor een zo groot mogelijke flexibiliteit proberen te zorgen, zodat al onze 
gasten kunnen deelnemen aan de skilessen.

U kunt bij het aanschaffen van de kaartjes kiezen voor een van de twee 
aangegeven aanvangstijden voor de skischool. Direct daaraan gerelateerd 
zijn ook de vroegere of later tijden voor maaltijden en eindtijden. Door dit 
lesmodel in verschillende fases worden lange wachttijden bij de liften, in 
de restaurants en sportwinkels en bij de skischoolindeling voorkomen en 
zo heeft u meer mogelijkheden om van uw vakantie te genieten.

U kunt bij het aanschaffen van de kaartjes zelf kiezen tussen een van de 
twee aanvangstijden van de skischool.

Aanvangstijden
9.30 uur of 10.30 uur 
Kerstvakantie
25-12-2022 t/m 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie
05-02-2023 t/m 03-03-2023 
Paasvakantie
02-04-2023 t/m 07-04-2023 
Lestijden
09.30 uur tot 11.30 uur en 12.30 uur tot 14.30 uur of
10.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15.30 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

Stefan Waldner
Sectorhoofd
kinderen gevorderden
sw@skischule-serfaus.com

OPENINGSTIJDEN. TEAM. INFO. NIEUWS.

S1 skischoolcentrum
(bij kabelbaan dalstation)

Zondag t/m vrijdag:
8.00 tot 17.00 uur doorlopend geopend!

Zaterdag:
8.00 tot 18.00 uur doorlopend geopend!
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Murmlipark in het dorp

Murmlipark in het dorp (boven de kerk) is dagelijks geopend van 09.30 
tot 16.30 uur. Midden in Serfaus bevindt zich het "Murmlipark" op een 
10.000 m² grote, licht hellende weide. 

Lestijden:
Zondag - vrijdag
Van 10.00 tot 12.00 uur
Aanmelding op de voorafgaande dag verplicht!
Een halve dag les is alleen mogelijk voor 3-jarige beginnende kinderen!

Geen smulbelevenis mogelijk tussen de middag!

KINDERSNEEUWALM. MURMLI.
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Op dit speciaal aangelegde en beveiligde 
terrein dragen pedagogisch geschoolde 
begeleiders zorg voor uw beginnende kinde-
ren vanaf 3 jaar op de kindersneeuwalm op 
2000 m of in het Murmlipark in het dorp.

Tijdens het dagelijkse animatieprogram-
ma doen we de Murmlidans en vertellen 
we het verhaal van Murmli en zijn
vriendjes.

Geniet van uw vakantie –wij vangen uw 
kinderen de gehele dag op en bieden hen 
een unieke smulbelevenis aan in ons 
eigen Murmlirest.

De wekelijkse skiwedstrijd vindt elke 
vrijdag plaats.
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Informatie: TEAM INGO & BRUNO
Kindersneeuwalm 2000 m
De hele dag les op de kindersneeuwalm op Komperdell 2000 m!
Smulbelevenis Murmlirest mogelijk!
Ontmoetingspunt team Ingo: Groene vlag op de kindersneeuwalm 
op Komperdell 2000 m
Ontmoetingspunt team Bruno: Blauwe vlag op de kindersneeuwalm 
op Komperdell 2000 m
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur

Lessen voor kinderen met kennis van bochten (vanaf 4 jaar)
Voor kinderen die al eenvoudige ervaringen 
hebben opgedaan met bochten. Op het 
onderste gedeelte van de kindersneeuwalm 
kunnen kinderen snel leren op overdekte 
tovertapijten en verschillende thema-par-
coursen.

Tijdens het dagelijkse animatieprogramma 
doen we de Murmlidans en vertellen we het 
verhaal van Murmli en zijn vriendjes. Ook 
hier bieden we de hele dag opvang met de 
unieke smulbelevenis in ons eigen Murmlirest 
aan. De wekelijkse skiwedstrijd vindt elke 
vrijdag plaats.

Informatie: TEAM FIONA
Kindersneeuwalm 2000 m 
Een halve of hele dag les op de kindersneeuwalm op Komperdell 2000 m 
behoort tot de mogelijkheden. Een halve dag les is alleen mogelijk voor 
3-jarige beginnende kinderen! Smulbelevenis in het Murmlirest is mogelijk!
Ontmoetingspunt: roze vlag op de kindersneeuwalm 2000 m 
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur 
Murmlipark in het dorp
Een halve dag les is alleen mogelijk voor 3-jarige beginnende kinderen! 
Geen smulbelevenis mogelijk. 
Ontmoetingspunt: Murmlipark in het dorp
Lestijden: zo - vr 10.00 uur tot 12.00 uur 
Aanmelding op de voorafgaande dag verplicht!

BEGINNENDE KINDEREN. BEGINNENDE KINDEREN.

Les voor beginnende kinderen (vanaf 3 jaar)

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!

Voor kinderen die al eens een eerste eenvoudi-
ge ervaring hebben opgedaan met ski’s in de 
sneeuw. Op het onderste gedeelte van de kin-
dersneeuwalm kunnen de kinderen veilig en 
snel leren op overdekte transportbanden en 
verschillende themaparcoursen.

Les voor kinderen met enige voorkennis (vanaf 4 jaar)

Het skiën met de stoeltjes- en sleeplift wordt 
geoefend en via de berenpiste wordt dan ook 
nog de Murmlitrail geskied. Tijdens het dage-
lijkse animatieprogramma doen we de 
Murmlidans en vertellen we het verhaal van 
Murmli en zijn vriendjes.

Ook hier bieden we de hele dag opvang met 
de unieke smulbelevenis in ons eigen 
Murmlirest aan. De wekelijkse skiwedstrijd 
vindt elke vrijdag plaats.
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Overdekte avontuurlijke transportband

Er is een nieuwe, volledig overdekte skitransportband, die kids comfortabel 
terugbrengt naar het startpunt. Doordat alles in hout en in de stijl van de hutten 
is gebouwd, smelt de transportband volledig samen met het landschap.

De kinderen kunnen zich door Murmli en zijn vrienden laten begeleiden tij-
dens de rit naar de Kinderschneealm. Daarboven aangekomen, wacht de reu-
zen-Murmli al op de kleine en grote avonturiers!

Friends-Trails

Met de FRIENDS TRAILS spelenderwijs leren skiën.

Nauwkeurig afgestemd op de behoeften van kinderen, afwisselend en met 
de garantie op heel veel plezier: dat zijn de nieuwe FRIENDS TRAILS voor 
kinderen waar de Skischool Serfaus in het winterseizoen mee start.

De FRIENDS TRAILS vormen een uniek concept waarmee kinderen heel 
snel en gemakkelijk kunnen leren skiën. Daarbij worden plezier en spel 
gecombineerd met de nieuwste skitechnieken en leren de kinderen spelen-
derwijs de belangrijkste bewegingen van het skiën. De ouders zullen er 
versteld van staan hoe snel de kleine beginners grote sterren op ski’s wor-
den!

De FRIENDS TRAILS bieden drie verschillende afdalingen op een oefenpis-
te, waarbij verschillende vaardigheden worden geoefend. Als de kinderen 
alle drie de trails hebben gehaald, zijn ze klaar voor de “echte” piste. 

FRIENDS-TRAILS.
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MURMLIREST.

Smulbelevenis in het Murmlirest!

Een bezoek aan het Murmlirest is heel wat meer dan alleen begeleiding 
tussen de middag! De skileraren eten gezamenlijk met uw kinderen en 
maken onvergetelijke momenten met hen mee tijdens de middagpauze 
van een uur. Het Murmlirest nodigt de kleintjes uit voor een fantasiereis 
met Murmli & het Sneeuwspook. Het speciale eten werd door kinderen 
en voor kinderen getest en gekozen. Elke dag staat er een nieuw menu 
op de kaart. Het Murmlirest bevindt zich direct bij het middenstation van 
de Komperdell-lift en is zowel vanuit de skischool als vanuit de kinder-
sneeuwalm makkelijk en comfortabel te bereiken.

Geniet dagelijks van je nieuwe, lekkere yetimenu!
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SNOWSTARS.

Groepsindeling

K 8: Veilig draaien in pizzapunt op de blauwe piste

K 7:  Eerste sturen in pizzapunt blauwe piste, eenvoudige rode pistes, 
skigedrag in de bergen

K 6: Parallel draaien lange bochten, brede skihouding 

K 5: Parallel draaien lange bochten, stokgebruik, switch in pizzapunt

K 4:  Parallel draaien kort, blauwe piste, switch-skiën, 
 beginnerbox straight

K 3:  Parallel draaien kort, rode pistes, tempocontrole, airbag straight, 
eerste pogingen beginnerbox sliden

K 2:  Parallel draaien kort, zwarte pistes, eerste terreintrajecten, airbag 
grab beginnerbox sliden ‘dwars’, 180° op de piste

K 1: Carven lang, moguls, boxen sliden, 180° kicker, rotation airbag

SNOWSTARS.

K 7-8: Kinderen en tieners worden sterren!
Volg de Murmlitrail en trek door de dierentuin en de berenpiste. Leer 
hoe je de stoeltjes- en sleeplift moet nemen en verfijn je skitechniek in 
eenvoudige stappen met en zonder stokken! Ook de regels voor de ski-
wedstrijd aan het eind van de week worden geleerd en geoefend.

K 5-6: De piste heeft een nieuwe ster!
Skiën is cool. En freestyle nog iets meer. In ons Snowpark voor beginners 
kun je jouw skitechniek perfectioneren en kennismaken met de fascine-
rende wereld van het freestyle-skiën. Op ons afgescheiden wedstrijdpar-
cours tonen wij je de juiste wedstrijdtechniek en hoe je op ski's flink 
meters kunt maken. Met ons nieuwe safety-programma leer je de piste-
regels en wat je moet doen bij skiongelukken, maar absoluut zonder 
saaie theorie.

K 3-4: Ik rock de piste!
Wij slijpen jouw ski- en freestyletechniek bij en maken van jou een ster 
in het Snowpark. Hoe je je lichaam, vaardigheden en hersenen moet 
gebruiken om vooraan op de piste te skiën, laten wij je zien in onze 
techniektraining vol afwisseling.

K 1-2: Ik ben pistekampioen!

Naast het beheersen van de perfecte skitechniek ben jij in het Jip- en 
Progression Snowpark een ster. Kom verder alles te weten over hoe je je 
moet gedragen op de berg, hoe je gevaren moet inschatten in de bergen 
en wat je moet doen als er een lawine ontstaat.

Young r a tS
* * * * * * * * * SNOWSTARS SERFAUS * * * * * * * * * * * * * AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS * * * *

cool r a tS
* * * * * SNOWSTARS SERFAUS * * * * * * * * * AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS * * * *

super r a tS
* * * * * * * * * SNOWSTARS SERFAUS * * * * * * * * * * * * * AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS * * * *

New r a tS
* * * * * SNOWSTARS SERFAUS * * * * * * * * * AUF DIE PISTE, FERTIG, LOS * * * *

Informatie: Snowstars (K 1-8)
De hele dag les op Komperdell 2000 m!
Smulbelevenis in het Starrest mogelijk!
Ontmoetingspunt: paarse vlag bij het Snowstar Base op Komperdell 2000m 
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!
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STARREST.

Smulbelevenis in het Starrest!

Een bezoek aan het Starrest is heel wat meer dan alleen begeleiding 
tussen de middag! De skileraren eten samen met uw kinderen en maken 
onvergetelijke momenten met hen mee tijdens de middagpauze van een 
uur. In het “Starrest” eten de skileraren met de Snowstar-kinderen en 
nemen de jonge sterren mee op een spannende ontdekkingsreis door de 
sportieve en avontuurlijke winterse wereld. In totaal zijn er zeven ver-
schillende ruimtes waar wordt gegeten. Deze ruimtes zijn tegelijkertijd 
thematisch, museaal en multimediaal ingericht. Zo springt in de 
“Freestyle”-ruimte een skiër als coole graffitifiguur van de muur; de 
“Time Warp” is een wervelwind door de geschiedenis van het skiën; en 
in de “Race Room” kunnen de leraren met de kinderen wedstrijdbeelden 
analyseren, die eerder tijdens de skiles zijn opgenomen. De speciale 
maaltijden zijn door kinderen voor kinderen getest en geselecteerd. 
Dagelijks kan worden gekozen uit twee menu’s. Het Starrest bevindt zich 
ook direct bij het middenstation van de Komperdell-lift en is zowel vanaf 
de skischool als de kindersneeuwalm gemakkelijk en comfortabel te 
bereiken.

Kies dagelijks je lekkere bully- of yetimenu!

FUN. JONGEREN.

De coole groepsskiles voor jongeren van 13-17 jaar

Beleef met ons je skivakantie in eigen jeugdgroepen
(zonder ouders, maar met veel pret en actie)!

Centraal staat de verbetering van de alpine skitechniek!
Naast freeriden, freestylen en het skiën op de piste garanderen we veel 
fun met de meest uiteenlopende funsportapparaten zoals snowfox, 
snowbike en nog veel meer!

Vrijdag: freestyle contest of wedstrijdskiën.

Groepsindeling

■ Beginners
 J 7:  Skiën in de pizzapunt, remmen
■	 J 6:  Draaien in de pizzapunt, AV kanten
 J 5:  Sturen in de pizzapunt, AV glijden

■ J 4:  Parallel skisturen lange bochten
 J 3:  Parallel skisturen - korte bochten, parallel skisturen,
  dynamisch – lange bochten
■ J 2:   Freestyle, carven lange bochten, parallel skisturen dynamisch
  - korte bochten
 J 1:    Freeriden, carven lange bochten, parallel skisturen dynamisch
  – korte bochten

Informatie: jongeren (beginners en gevorderden)
De hele dag les op Komperdell 2000 m!
Beginners kunnen op zondag en woensdag beginnen!
Smulbelevenis in het Starrest mogelijk!
Ontmoetingspunt: 
Beginners: grijze vlag voor kantoor van de skischool op Komperdell 2000 m 
Gevorderden: witte vlag bij het Snowstar Base op Komperdell 2000m
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 15.30 uur

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!
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SNOWBOARD.

Snowboarden vanaf 5 Jaar

Op het speciaal nieuw aangelegde ‘Snowboard-beginnersparcours’ in 
het onderste gedeelte van het reeds bestaande Beginner Circus Serfaus, 
leert u met behulp van verschillende hellingen, boxen, golfbanen, obsta-
cles en een carrousel het snowboarden aanzienlijk eenvoudiger! Met 
deze leermethode wordt een voor kids reeds vanaf 3 jaar mogelijk!

Groepsindeling

■ Beginners
 SB 7: Eerste pogingen
■ SB 6: Glijden back- / frontside, zigzag
 SB 5:  Afzonderlijke driftschwungen, skiliftgebruik

■ SB 4: Driftschwung gewicht verplaatsen, spoor leraar volgen
 SB 3:  Driftschwung rode pistes, lichte terreintochten, switch, boxen 

50/50, kicker springen

■ SB 2:  Geschnittene Schwünge, freeriden, 180°, boxen boardslide, kicker 
springen met grab

 SB 1:  Korte bochten, bumps, freeride, BS 180°, boxen met street 
takeoff, kicker met rotaties

Informatie: snowboard (beginners en gevorderden)
De hele dag les op Komperdell 2000 m!
Beginners kunnen ALLEEN op zondag en woensdag beginnen!
Smulbelevenis in het Starrest mogelijk! 
Ontmoetingspunt: gele vlag op Komperdell 2000 m
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

VOLWASSENEN. 

Groepsindeling 

■ Beginners 
 E 7:  Skiën in de pizzapunt, remmen 
■ E 6:  Draaien in de pizzapunt, AV kanten
 E 5: Sturen in de pizzapunt, AV glijden
■ E 4: Parallel skisturen lange bochten
 E 3:   Parallel skisturen - korte bochten, parallel skisturen,
  dynamisch – lange bochten
■ E 2:  Carven lange bochten, parallel skisturen dynamisch -
  korte bochten, eerste skiën op het terrein 
 E 1: Carven korte bochten, freeriden, moguls

Informatie: volwassenen (beginners en gevorderden)
De hele dag les op Komperdell 2000 m
Beginners kunnen ALLEEN op zondag en woensdag beginnen!
Ontmoetingspunten: 
Beginners: grijze vlag vóór het kantoor van de skischool op Komperdell 2000 m 
Gevorderden: oranje vlag bij het Snowstar Base op Komperdell 2000m
Lestijden: zo - vr 10.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur

Groepslessen voor volwassenen

Of u nu beginner of gevorderde bent, wij helpen u bij een nieuwe start 
en laten u zien hoe u uw skitechniek kunt verbeteren. Naast de techniek 
staat ook het gezamenlijk genieten en plezier beleven centraal. Reken af 
met uw angsten, vergroot uw zelfvertrouwen en geniet in de vrije natuur 
tijdens het gezamenlijk skiën.

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!

De hoofdindeling vindt op zondag plaats! Houd ook rekening met de actuele les- en etenstijden op meerdere tijdstippen 
voor ons dubbele skischoolaanbod. U vindt gedetailleerde informatie op de website of in een van onze skischoolkantoren!
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GROEPSTARIEVEN "ALPINESKIËN & SNOWBOARDEN"
Kinderen, jongeren, volwassenen (beginners en gevorderden)

Groepslessen op volledige dagen (4 uur)
Lestijden: van 10.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur
Ontmoetingspunt: Komperdell 2000 m

1 dag 88,–
2 dagen 176,–
3 dagen 224,–
4 dagen 265,–
5 dagen 306,–
6 dagen 347,–
Verlengingskaart vanaf de 4e dag 41,–
6 HELE DAGEN VOORDEELTICKET   326,–

SNEEUWSCHOENWANDELEN OF FUNSPORT DAY
incl. sneeuwschoenen of trendy sportapparaten.. 
Lestijden: 13.30 tot 15.30 uur, ontmoetingspunt: Komperdell 2000m. 

1/2 dag (middag)  75,–

SNEEUWSPORT ZONDER HANDICAP
We bieden ook sneeuwsport aan voor visueel en lichamelijk 
gehandicapten en mensen met cognitieve klachten met speciaal 
geschoolde skileraren/-leraressen. Informeer u, indien gewenst, op onze 
website, in het skischoolkantoor of stel uw vraag over lessen per e-mail.
 

LANGLAUFEN
Halve dag langlaufen (beginners en gevorderden)

Lestijden: 13.15 tot  15.15 uur, ontmoetingspunt: Komperdell 2000m.

1/2 dag  59,–

TARIEVEN VOOR "BEGINNENDE KINDEREN"
Kindersneeuwalm (middenstation Komperdell 2000 m)

Kennismakingskaart voor de 1e dag

Groepsles voor hele dagen: (4 uur)
Lestijden: van 10.30 tot 12.30 uur of van 13.30 tot 15.30 uur in de
kindersneeuwalm op Komperdell 2000 m.

1 dag 56,–
Verlengingskaart volgens de groepstarieven ‘Alpineskiën en snowboarden’

Les voor Murmli Friends

Team Fiona (beginners 3 jaar): halve of hele dagen (2 of 4 uur) skiles in 
de groep, spelenderwijs leren skiën.
Team Ingo & Bruno (eenvoudige voorkennis 4-12 jaar): hele dag (4 uur) 
skiles onderaan de kindersneeuwalm 2000 m.

  ochtend middag
hele dagen (4 uur) volgens groepstarieven "Alpineskiën & Snowboarden"

halve dagen (2 uur)  51,–  37,–

Verlengingskaart vanaf de 4e dag (halve of hele dagen) 41,–
HALVE DAGEN VOORDEELTICKET (OCHTEND) 255,–

Murmlipark in het dorp (boven de kerk)

Halfdaagse groepsles (beginners 3 jaar)
Lestijden: van 10.00 tot 12.00 uur. Aanmelding op de voorafgaande dag verplicht!
Geen middaglessen, geen smulbelevenis mogelijk

  ochtend 
per persoon  51,–
Verlengingskaart vanaf dag 4 41,–
NIEUW! 6 halve dagen voordeelticket (ochtend) 255,–
Smulbelevenis in het Murmlirest of Starrest 19,50

Het verblijf in het kinderrestaurant is niet bestemd voor de ouders.

SKISCHOOLAANBOD. TARIEVEN. GROEPEN.
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DAGTOCHTEN
(Voorwaarde: gecontroleerd skiën in open terrein)
Ontmoetingspunt: 08.45 uur in het skischoolkantoor Komperdell 2000 m

Tocht voor 1-2 personen  400,–
Elke extra persoon  56,–
Grootte van de groep: tot maximaal 6 personen. Inclusief detectieappa-
raat voor bedolven personen, lawineschop, lawinesonde.

Bestemmingen

Smokkelaarstocht Spissermühle: van Serfaus naar Zwitserland in de 
lengte door de Samnaungruppe; terug per taxi ca. 85,- euro
Glockspitz (2846 m): over het mooie plateau van de Blankameren naar 
de Glockspitze
Furgler (3007 m): naar onze “Huisberg” op 3007 meter
See im Paznauntal: over de Furglerjoch of Glockscharte naar See im 
Paznauntal
Urgtal: via Glockhäuser – Urgjoch in het Urgtal

KENNISMAKINGSTOCHT
Halvedagtocht, voor beginners 
Ontmoetingspunt: 13.00 uur skischoolkantoor Komperdell 2000 m

Tocht voor 1-2 personen 300,–
Elke extra persoon 46,–
Grootte van de groep: tot maximaal 6 personen. Inclusief detectieappa-
raat voor bedolven personen, lawineschop, lawinesonde.

Uitrusting voor skitochten 

Toerski's of splitboard met vacht, rugzak, skikleding, muts, handschoenen, 
zonnebrandcrème, sneeuwbril, onderhemd om te verwisselen.
Tussendoortjes: Neem proviand mee (warme drankjes, belegde broodjes...).

Ook bij een tocht die door een berg- of skigids wordt geleid, blijft voor elke 
deelnemer een restrisico bestaan!

Dagelijks op aanvraag mogelijk in het skischoolkantoor.
Vinden alleen bij passende (weers-)omstandigheden plaats.
Aanmeldingen of informatie in elk skischoolkantoor.

PRIVÉLESTARIEVEN
Ontmoetingspunt: rode vlag – middenstation Komperdell 2000 m 
Privétarieven gelden voor 1 of 2 personen

 hele dag (4 u) ochtend (2u) ochtend (3u)   namiddag (2u)   namiddag (3u) 
 

zondag 315,– 240,– 290,– 195,– 235,– 
maandag 315,–  240,– 290,– 195,– 235,–
dinsdag 315,– 240,– 290,– 195,– 235,– 
woensdag 300,– 235,– 275,–  185,– 225,–
donderdag 290,– 220,– 270,– 170,– 210,– 
vrijdag 270,– 200,– 260,– 160,– 200,–
zaterdag 315,– 240,– 290,– 195,– 235,– 
toeslag vanaf 3e persoon

 56,– 41,– 47,– 41,– 47,–

Privéles (1 uur) naar wens vanaf 09.00 uur mogelijk.
Aanvragen via ons skischoolkantoor!

Gezinsaanbieding: 
Privéles voor het hele gezin! Twee personen 
worden in rekening gebracht, de rest van het gezin 
skiet gratis!

RESERVERING EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
U hebt ook de mogelijkheid om online via onze website privélessen te reserveren! Na ont-
vangst van uw reservering zullen wij u een privé-voorreserveringsbevestiging met uw boe-
kingsgegevens sturen. U ontvangt tijdig in een aparte brief opnieuw een "BETALINGSLINK", 
waarmee u uw geboekte privéles veilig, gemakkelijk en comfortabel kunt betalen.

Na ontvangst van de betaling wordt uw VOORRESERVERING als VASTE RESERVERING inge-
boekt en opnieuw schriftelijk door ons bevestigd.

Privélessen die niet vooraf worden betaald zijn geen vaste boekingen!

Wanneer de door u geboekte favoriete leraren om diverse redenen (ziekte, ongeval, enz.) in de 
door u geboekte tijd tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn, zullen we u een gelijkwaardige 
sneeuwsportleraar toewijzen! U vindt de actuele annuleringsvoorwaarden op onze website!

TIP!!

TARIEVEN. PRIVÉ. TARIEVEN. TOCHTEN.

 individueel   9.00 - 11.00 9.00 - 12.00 13.15 - 15.15 alleen vanaf
 vanaf 9.00 uur 11.00 - 13.00  9.30 - 12.30 13.30 - 15.30  13.15 uur
 mogelijk   14.00 - 16.00 mogelijk



Cool Kids Speciaal

Samen met een professionele wintersportleraar stelt uw kind exclusief 
zijn of haar eigen dag samen inclusief de smulbelevenis in het Starrest. 
Uw kind beslist zelf of het in het freestylepark wil, verschillende fun-
sportapparaten wil uitproberen of van andere attracties gebruik wil 
maken, zoals bijv. de Schneisenfeger, de Serfauser Sauser, de indoor 
speel- en klimwereld PlayIn enz.
Ontmoetingspunt: bij de rode vlag direct voor het kantoor 
van de skischool op Komperdell 2000 m.
Duur: ca. 5 uur incl. smulbelevenis.
Algemeen: alle gewenste attracties zijn voor deze dag 
inbegrepen.

Wintersport-trilogie

Dit aanbod bestaat uit drie professionele ski-highlights, waarvan u er 
een kunt kiezen. Kies of u met een professionele wintersportleraar op 
ontdekkingstocht wilt gaan inclusief culinaire tips voor insiders, uw 
eigen spoor op de poederhellingen van onze bergen wilt trekken of 
verschillende funsportapparaten onder professionele begeleiding wilt 
uitproberen.
Ontmoetingspunt: bij de rode vlag direct voor het kantoor 
van de skischool op Komperdell 2000m. 

DUUR: ca. 5 uur

Culinaire ski-expeditie

Beleef een dag lang met een speciaal voor u gereserveerde wintersport-
leraar het volledige skigebied in Serfaus en geniet op uw tocht van 
culinaire hoogtepunten in de door ons geselecteerde stations.
Ontmoetingspunt: bij de rode vlag direct voor het kantoor 
van de skischool op Komperdell 2000m.
Duur: ca. 5 uur incl. culinaire belevenis
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299,–

499,–

399,–

GeSKIschenke. Houten doos.

Bijzondere ervaringen boeken of cadeau doen
Doe uw familie of vrienden een bijzonder plezier met de nieuwe 
GeSKIschenken van de Skischool Serfaus. Deze pakketten kunt u direct 
boeken in het kantoor van de skischool of online via onze website. Alle 
pakketten worden mooi verpakt in de rode kartonnen GeSKIschenke-
enveloppe.

Houten GeSKIschenke-doos met schuifdeksel

De houten GeSKIschenke-doos is gemaakt van zuiver berkenhout. Op 
het schuifdeksel is het logo van de skischool ingebrand en is een aparte 
rand aangebracht waarmee het deksel kan worden geopend. De binnen-
maten van de houten doos zijn L x B x H = 300 x 210 x 50 mm.

De houten GeSKIschenke-doos is ideaal om te vullen met accessoires en 
giveaways van de skischool Serfaus. De houten doos is direct in het 
kantoor van de skischool te verkrijgen of online via onze website als een 
van onze eigen producten.

Houten GeSKIschenke-doos (ongevuld)

GeSKIschenke. Highlights.

Alle highlights worden mooi verpakt als cadeaubon in de kartonnen GeSKIschenke-enveloppe 
en zijn direct verkrijgbaar in het kantoor van de skischool of via de post!
Als het wat sneller moet, dan kunt u de highlights ook via onze website als print@home-
cadeaubon boeken, die u direct thuis kunt afdrukken.

Voorreservering per e-mail, telefonisch via +43(0)5476/6268 of persoonlijk direct in een van onze 
skischoolkantoren absoluut noodzakelijk!
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SKISCHULE SERFAUS

Dorfbahnstraße 79
6534 Serfaus
Oostenrijk 
Tel.  +43 (0) 5476/62 68
Fax +43 (0) 5476/62 68-15  
info@skischule-serfaus.com
www.skischule-serfaus.com

Bij de groepslessen en de alternatieve sportlessen geldt een minimaal aan-
tal deelnemers van 4 personen! Indien dit niet wordt gehaald, is het moge-
lijk dat groepen worden samengevoegd! Op zaterdag vinden geen groeps-
lessen plaats! Privélessen kunnen dagelijks worden gegeven op aanvraag! 
Verder bieden wij u speciale arrangementen voor kleinere groepen!

Voor ongevallen tijdens de les wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
Reeds verzilverde leskaarten worden enkel bij een ongeval of ziekte met 
medisch attest teruggenomen; enkel het verschilbedrag wordt terugbetaald.

Skischoolkaarten zijn strikt persoonlijk en ongebruikte dagen vervallen. 
Als de liften om welke reden ook buiten gebruik zijn, heeft u geen 
recht op terugbetaling. Evenementen als bijv. prijsuitreikingen, animatie 
enz. behoren tot de reguliere skiles en kunnen tijdens de lestijden 
plaatsvinden! Bij minder dan 4 personen is het mogelijk dat groepen 
worden samengevoegd!

Meer informatie vindt u op www.skischule-serfaus.com
Alle prijzen in € (euro) – wijzigingen en fouten voorbehouden!



Schö� el Athlet Benni Raich
2x Olympiasieger, 3x Weltmeister

Herren
SKI JACKET HOHBIEL

|  Hohe Multi-Funktionalität durch 2-Lagen VENTURI Bekleidung

|  atmungsaktiv, wind- und Wasser dicht

|  4D BODY MAPPING

|  abnehmbare Kapuze


