Onze prijzen seizoen 2022/2023
Toddlers en Dinolinos.
Toddlers: vanaf 2 jaren, naar beschikbaarheid van de skileraren elke dag 45 minuten.
Dinolinos ochtens: vanaf 3 1/2 en 4 jaren, 2 uur les van 10 tot 12 uur van zondag tot donderdag.
Dinolinos namiddag: vanaf 3 tot 3 1/2 jaren, 1.5 uur les van 1:00 tot 2:30 uur van zondag tot
donderdag.
Cursusindeeling voor Dinolinos om 9:45 uur of namiddag om 12:50 uur.
Aanbod kinderskischool

Toddlers en Dinolinos.
Toddlers en Dinolinos
Toddler: 45 minuten
Dinolinos ochtens van 10 - 12 uur. 1., 2. en 3. dag
dagelijks
Dinolinos ochtens van 10 - 12 uur. 4. en 5. dag
dagelijks
Dinolinos namiddag van 1 - 2:30 uur. 1., 2. en 3. dag
dagelijks
Dinolinos namiddag van 1 - 2:30 uur. 4. en 5. dag
dagelijks
Skiverhuur voor Dinolino kinderen gratis

Prijs per persoon
€ 59
€ 63
€ 33
€ 52
€ 26
€0

Kinderskischool.
Proefles: alleen zondag of mandag van 10 tot 12 uur.
Beginners vanaf 4 jaren, 4 uur les van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur van zondag tot donderdag.
Lesbegin: voor beginners zondag en maandag,
Cursusindeeling voor beginners om 9:45 uur
Gevorderde en freeskiing kids. 3 uur les van 9:45 tot 12:45 uur van zondag tot donderdag.
Gevorderde en freeskiing kids. 4 uur les van 9:45 tot 12:45[ en van 1:45 tot 2:45 uur van zondag
tot donderdag.
Lesbegin voor gevorderde en freeskiing kids op zondag en maandag
Cursusindeeling voor gevorderde en freeskiing kids om 9 uur.
Lunchpauze: Alleen voor kinderen welke niet met de ouders kunnen gaan lunchen

Aanbod kinderskischool

Kids en Teens
Kids en Teens
Proefles
1 dag 4 uren
2 dagen 8 uren
3 dagen 12 uren
4 dagen 16 uren
5 dagen 20 uren
1 dag 3 uren
2 dagen 6 uren
3 dagen 9 uren
4 dagen 12 uren
5 dagen 15 uren
Verlengen = prijsverschil
Middagpauze: Opzicht met middageten en drinken
Middagpauze: Opzicht zonder middageten en
drinken
Skiverhuur bij onze Verhuurkantoren

Prijs per persoon *
€ 63
€ 94
€ 185
€ 245
€ 265
€ 282
€ 89
€ 170
€ 230
€ 250
€ 267
+€9
€ 15
€6
minus 10%

Skilessen voor volwassenen: beginners en heel licht gevorderde
Dagelijks 4 uren les van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur van zondag tot woensdag.
Lesbegin voor beginers alleen op zondag. Lesbegin op maandag alleen met een privèles van 9 tot 10
uur.
Lesbegin voor heel licht gevorderde op zondag en maandag.
Cursusindeeling om 9:30 uur
Aanbod skilessen voor beginners

volwassenen beginners en heel licht gevorderde
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
Verlengen = prijsverschil
Skiverhuur bij onze partners

Prijs per persoon
€ 94
€ 185
€ 245
€ 265
+€9
minus 10% korting

Skilessen voor volwassenen: gevorderden.
Gevorderde: Dagelijks 2,5 uur les van 9:45 tot 12:15 uur van zondag tot woensdag.
Cursusindeeling om 9 uur op Zondag en maandag op onze verzamelingsplekken.

Lesbegin iedere dag mogelijk, leseinde woensdag.
Aanbod skilessen voor gevorderden

volwassenen gevorderden
1 dag
2 dagen
3 dagen
4 dagen
Verlengen = prijsverschil
Skiverhuur bij onze verhuur partners

Prijs per persoon
€ 82
€ 160
€ 210
€ 230
+€9
minus 10% korting

Privélessen.
Snel en intensief leren, flexibele tijdindeling, snellere vooruitgang, individuele vormgevingvan de les, en
dat alles met de beste skileraren of skileraressen van de Skischule Flachau.
Familie privéles pakket: 4 uur op een dag naar keuze vanaf 9 of 10 uur, of 4 uur op twee dagen: een dag
van 10 tot 12 uur en de andere dag van 13 tot 15 uur.
Aanbod privélessen

Privélessen
2 uur van 9 tot 11 uur
iedere volgende persoon

Prijzen
€ 163
€ 29

2 uur van 10 tot 12 uur
iedere volgende persoon

€ 178
€ 32

2 uur van 11 tot 13 uur
iedere volgende persoon

€ 163
€ 29

2 uur vanmiddag vanaf 12:30, 1, 1:30 of 2 uur
iedere volgende persoon
3 uur van 9 tot 12 uur
iedere volgende persoon

€ 148
€ 26
€ 229
€ 34

3 uur van 12.30 tot 15.30 uur
iedere volgende persoon
4 uur op 1 dag
iedere volgende persoon
5 uur op 1 dag
iedere volgende persoon
"Early bird" van 9 tot 10 uur

€ 209
€ 30
€ 289
€ 38
€ 349
€ 40
€ 79

Privélessen
iedere volgende persoon
"Late Afternoon" van 3 tot 4 uur
iedere volgende persoon
1 kinderen privé uur vanmiddag vanaf 12:30, 1,
1:30, , 2:30 of 3 uur
Familie privéles pakket
4 uur op 1 of 2 dagen

Prijzen
€ 15
€ 74
€ 13
€ 74
€ 13
€ 310

Avontuur in de diepe sneeuw.
Freeridcamp Basic,
Freeridecamp Advanced en Freeridecamp Extreme,
"Tiefschnee" lessen,
Skitouren of Dachstein oversteek.
Aanbod diepe sneeuw avontuur

Avontuur in de diepe sneeuw
Skitour licht 2 uur
elk verdere persoon
Skitour halve dag
1 persoon
2 personen
3 Personen p.p.
Skitour heele dag
1 persoon
2 personen
3 Personen p.p.
Dachstein oversteek
elk verdere persoon
Edelgriess run
elk verdere persoon

Prijs per persoon
€ 152
€ 28
€ 216
€ 124
€ 93
€ 350
€ 191
€ 141
€ 355
€ 45
€ 326
€ 39

Snowboardlessen.
4 uur Hoogseizoen
24.12.2022 tot 4.1.2023, 29.1. tot 1.3.2023.
Beginners: van zondag tot woensdag van 10 tot 12 en 1 tot 3 uur.
Lesbegin alleen op zondag.
Cursusindeeling om 9:30 uur
Gevorderde: van zondag tot woensdag van 10 tot 12 en 1 tot 3 uur.
Lesbegin op zondag en maandag.
Cursusindeeling om 9:30 uur

Lunchpauze: Alleen voor kinderen welke niet kunnen gaan lunchen met de ouders
Aanbod snowboardlessen

Snowboardlessen
1 dag 4 uur
2 dagen 4 uur
3 dagen 4 uur
4 dagen 4 uur
Oppas met eten en drinken in de middagspauze
Oppas zonder eten en drinken in de middagspauze
Snowboardverhuur bij onze partners

Prijs per persoon
€ 94
€ 185
€ 245
€ 265
€ 15
€6
minus 10% korting

Nordic sports.
Langlaufen en
sneeuwschoen wandelen.
Aanbod nordic sports

Langlaufen.
Langlaufen
Langlaufen 1 privéuur
iedere volgende persoon

Prijs per persoon
€ 79
€ 15

Sneeuwschoen wandelen.
Sneeuwschoen wandelen
2 uur
4 uur
Minimale deelname van 4 personen.
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Prijs per persoon
€ 40
€ 75

