
Trefpunt.
Voor de rit omhoog naar het skigebied resp. naar de 
Kinderschneealm: Wij verzoeken de ouders hun kinderen 
direct in de Kinderschneealm af te geven. Daar worden de 
kinderen door de skileraren ontvangen. Skischoolbegin 
voor alle kindergroepen is om 10.30 uur resp. 13.45 uur 
op Komperdell.

Voor het afhalen van de kinderen van het skigebied resp. 
van de Kinderschneealm:
Wij verzoeken de ouders de kinderen (mini-Murmli‘s  
en Murmli‘s) om 15.45 uur af te halen bij de groene  
indelingsvlag direct in de Kinderschneealm.

BERENPISTE.

Avontuurlijk skiën over een echte berenpiste. Van de berg-
station Alpkopfbaan direkt naar de Kinderschneealm.

MURMLIPARK.
DORP.
Het „Murmlipark“ – het paradijs voor de „zachte geboorte 
van de skikinderen“ – bevindt zich midden in Serfaus op 
een 10.000 m2 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), een car-
rousel, een iglo 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: met de „zachte geboorte van de skikinderen“ leren 
de Mini Murmlis het skiën op een makkelijke en speelse 
manier. Het programma kan voor halve dagen (’s ochtends) 
worden geboekt (zonder smulbelevenis).

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

Skiles in het Murmlipark in het dorp boven de kerk alleen 
voor de mini-Murmli‘s (beginnertjes 3 jaar).
’s Ochtends 2h €  39,00

MURMLITRAIL.

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!

1-dagkaart  €   69,00 
2-dagenkaart  €  138,00
3-dagenkaart  €  180,00 
4-dagenkaart  €  205,00
5-dagenkaart  €  230,00 
6-dagenkaart  €  255,00
Verlengingskaart vanaf de 4e dag €   25,00 
 
Smulbelevenis in het Murmli- of Starrest €   15,00
Kennismakingskaart voor de 1e dag
voor de mini-Murmli’s (beginnertjes 3 jaar)
en Murmli’s (beginners 4-12 jaar)
Gehele dag 4h €   45,00 
Skiles in de Kinderschneealm op  
Komperdell 2000m voor de Mini-Murmli’s  
(beginnertjes 3 jaar) en ook voor de nieuwe  
Murmli´s ontdekkingsdagen (2-3jaar)! 
’s Ochtends 2h €   39,00 
Namiddag 2h €   30,00 
Gehele dag 4h €   69,00 
(zonder smulbelevenis)
Skiles in het Murmlipark
in het dorp (boven de kerk)
voor de mini-Murmli’s (beginnertjes 3 jaar)
’s Ochtends 2h €   39,00

Kinderen. Skischool. Prijzen.

Hoofdindeling en cursusbegin is voor alle prestatie- en leeftijdsgroepen op zondag!

Kinderschneealm.
Innovatie is de drijfkracht van een organisatie. Daarom 
betreedt de kinderskischool nieuwe wegen. Niet alle kin-
deren 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 skister-
ren worden. Een ruimtelijke opsplitsing op de verzamel-
plaatsen vereenvoudigt de oriëntatie: de kleine kinderen 
(mini-Murmli´s 3 jaar) verzamelen zich boven bij de 
ingang van de Kinderscheealm en de gevorderde kinderen 
(Murmli´s 4-5 jaar) beneden op het oefenterrein. M.b.t. het 
middageten gaan de kinderen met de lopende bandlift 
direkt naar hun eigen kinderestaurants. Deze restaurants 
bevinden zich boven de Kinderschneealm. De ouders en 
grootouders genieten ondertussen van de winterzon of ze 
wandelen over de 1,5 km. lange „Almpromenade“. Deze 
promenade loopt direkt van de Kinderschneealm, via de 
vijver en weer terug. tevens heeft de Almpromenade een 
informatief karakter: er is veel te lezen en beleven over de 
skigeschiedenis van serfaus.

Infobox.
Openingstijden:
Kinderschneealm:
dagelijks van 10.00 – 15.45 uur
Murmlipark:
dagelijks van 9.00 – 16.00 uur

Nadere inlichtingen:
Serfaus-Fiss-Ladis Information:
Tel. +43/5476/6239
Fax +43/5476/6813
www.serfaus-fiss-ladis.at
info@serfaus-fiss-ladis.at

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

Seilbahn Komperdell GmbH Serfaus:
Tel. +43/5476/6203-0 . Fax +43/5476/6203-12
info@skiserfaus.at

Skischool:
S1 - skischool-center (kabelbaan dalstation):
ma. tot vr. van 8.00 – 17.00 uur (doorlopend open)
za. van 8.00 – 19.00 uur (doorlopend open)
zo. van 8.00 – 18.00 uur (doorlopend open)
Dezelfde openingstijden tijdens de kerstdagen en op 
nieuwjaarsdag.

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

Kinderen die jonger zijn dan 3 jaar en kleiner dan 1,10 m 
mogen de cabineliften, stoeltjesliften en sleepliften alleen 
in gezelschap van een volwassen persoon benutten (bij de 
stoeltjesliften op schoot of op de zitplaats ernaast). 
Uitzondering: gezinsstoeltjeslift Gampen (1 volwassene en 
7 kinderen vanaf 1,10 m).

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

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

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

Murmlicrèche.
Kinderopvang voor uw kinderen van 0 tot 5 jaar in de 
Murmli-Crèche bij het dalstation van de kabelbanen in 
Serfaus. Geniet van een zorgeloze skidag in het bewustzijn 
dat uw lievelingen zich bij geschoolde kinderbegeleidsters 
in prima handen bevinden. Geopend van 07.12.2014 tot 
10.04.2015, dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur.

1 uur +1/2 uur* 1/2 dag 1 dag +1 uur** maaltijd
€ 11,30 € 5,90 € 42,00 € 76,00 € 9,40 € 10,00

5 x 1/2 dag 5 x 1 dag 6 x 1/2 dag 6 x 1 dag
€ 190,00 € 328,00 € 219,00 € 370,00
Voor kinderen van 0 tot 5 jaar, telefoon +43/5476/6203235
1/2 dag (4 uur), 1 dag (7,5 uur, 8.30 tot 16.00 uur), middageten om 12.00 uur.
Bij opvang voor halve of hele dag is het middageten inbegrepen.
* ieder begonnen 1/2 uur, ** verlenging 1 uur bij 1/2 dag

Kinder-motorslee.
Voor kids vanaf 6 jaar.

Wie droomt er niet van om eens met zo‘n „motorslee“ 
door de sneeuw te ploegen. Voor het eerst in de Alpen is 
er in Serfaus een motorslee-parcours aangelegd ALLEEN 
voor kids met eigen, speciaal aangepaste motorsleden en 
- net als bij de originele go-cart banen - voorzien van  
zijdelingse afgrenzingen van kunststof.

Dagelijks geopend van 9.00 – 16.00 uur.

Prijs:  €  8,00

MURMLI- EN
STARREST.
Murmli- & Starrest: de coolste kinderrestaurants in de 
Alpen! Het „Murmlirest“ nodigt alle kinderen, jonger dan 
6 jaar, uit om mee te gaan op fantasiereis met Murmli & de 
sneeuwgeest. In het „starrest“ gaan kinderen vanaf 6 jaar 
op ontdekkingsreis in verschillende themaruimtes, die voor 
veel spanning en informatie zorgen. Het „Snowstar“ pro-
gramma 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.

Info’s direct op je mobiel
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Murmli ontdekkingsdagen.
Voor kids in de leeftijd van 2-3 jaar (halfdaags of hele dag 
mogelijk) spelen, vormen, glijden, in de sneeuw zonder 
ski´s. Iedere dag draagt een nieuw motto. Ontdek met 
onze Murmli iedere dag een nieuw avontuur, bezoek de 
Murmlitrail, leer interessante dingen over de sneeuw of 
neem deel aan een doldwaze tocht met de Murmli 
sneeuwmobiel. Wij adviseren warme winterkleding met 
handschoenen en muts te dragen. Zonnencrème niet ver-
geten! Wij vragen u vriendelijk u vantevoren aan te melden!

In de sterk bezochte vakantieperiode stressvrij vakantie 
vieren door dubbele aanvangs-, etens- en eindtijden tij-
dens de skilessen. Wij bieden u een een nieuw en dubbel 
lesmodel aan. 

U kunt bij aankoop van uw skischoolticket zelf beslissen 
voor welke variant u wilt kiezen. Daaraan zijn ook de 
vroege of latere etens- en eindtijden.gekoppeld. Door dit 
gestaffelde cursusmodel, worden lange wachttijden bij de 
liften, in de restaurants en bij de skischoolindeling verme-
den en biedt het u meer mogelijkheden om van uw vakantie 
te genieten.

Het dubbele skischoolaanbod geldt voor alle prestatieni-
veaus tijdens de volgende vakantieperiodes:
Kerstvakantie 21-12-2014 - 09-01-2015
Collegevrije periode 15-02-2015 - 27-02-2015
Paasvakantie 29-03-2015 - 03-04-2015

Mogelijke tijden groepscursussen:
Aanvangstijden :
09.30 uur of 10.30 uur
Lunchtijden:
11.30 uur tot 12.30 uur of 12.30 uur tot 13.30 uur
Eindtijden:
14.45 uur of 15.45 uur 

Leuke kickers, golvenbanen, Freestyle parcours en 
verschillende boxen om te „sliden“ staan voor onze 
jonge snowstars gereed.

BEGINNER CIRCUS.

SKISCHUL-INFOCENTER KOMPERDELL

MITTELSTATION KOMPERDELL 2.000 m FAMILIENBAHN GAMPEN

KOMPERDELLBAHN
LAZIDBAHN

ALPKOPFBAHN

ALPKOPF-SESSELBAHN

MURMLIREST & STARREST

 BEGINNER CIRCUS

ALMPROMENADE

BÄRENPISTE

RODELBAHN

MINI MURMLIS
Anfänger mit 3 Jahren 

MURMLIS
Anfänger ab 4 Jahren
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parcours

Steinbock-
parcours
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parcours

Schäfchen-
parcours

Hindernis-
parcours

SPORTALM

in der „sanften Geburt“

Vervoerscondities voor kinderen.

Dubbel skischoolaanbod.
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Ons populaire kinderrestaurant beschikt over een uiterst 
modern Free-Flow-4-Kids systeem. Naast het gevarieerde 
en op kinderen afgestemde menu bieden wij ook  
ongecompliceerde menu‘s voor kinderen met levensmid-
delallergieën.

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

Bambini’s. Kinderen van 3 jaar.
„Mijn eerste skiles“ – het speciaal op 3-jarige kinderen 
afgestemde programma is de eerste introductie in de  
wondermooie wereld van het skiën. In een mix van skiën 
en spelen 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. Halfdaagse  
lessen – iedere ochtend! Optimale begeleiding in kleine 
groepen van max. 5 kinderen.

per dag  €  45,00
Kinderopvang tussen de middag
(eten, drinken, begeleiding)  €  15,00 

Bijbetaling voor opvang gedurende de hele dag
tot 15.30 uur zonder ski‘s/dag  €  15,00
Skidepot voor skischoolkinderen in het Kinderland gratis.

BOARDERCLUB.
FISS.
Snowboarden is gewoon cool!!!

Dat vinden vooral kids en zij willen al vroeg beginnen met 
het maken van vette bochten en gedurfde sprongen met 
het board. In Fiss is er hiervoor een eigen club – der 
Boarderclub.

Direct bij de Möseralmbahn is het oefenterrein aangelegd 
voor de snowboarders in spé. Deze speciale fun-arena 
biedt voor alle kinderen vanaf 6 jaar uiteenlopende  
hindernissen, BoarderX, hobbelbaan en diverse special 
trails, een oefenlift en een transportband.

Om snelle succesgevoelens te garanderen wordt de  
indeling in level 1-7 nauwgezet door profs gedaan om er 
voor te zorgen dat iedereen overeenkomstig zijn/haar pres-
tatie niveau verder wordt geschoold.

Nieuw: absoluut cool is de nieuwe LANDING BAG  – een 
luchtkussen waar je heel veel tricks met ski´s of snowboard 
kunt uitproberen. Check it out!

BERTA’S 
INDIANENDORP.

DE GROTWERELD 
VAN FISS.

Een van de highlights van de skischool Fiss-Ladis is elke 
donderdag de indianendag in het indianendorp. Bij dit 
feest maken jullie kennis met „Opperhoofd Snelle Ski“  
en „cowboy Joe”. Samen met hun skileraren beleven de 
kinderen een spannende tijd in de beide tipi’s, in de  
westernsaloon, bij het werpen op het werpstation of bij het 
kanovaren. Tenslotte doen de kinderen krachten op in het 
Indianengrillstation met gebraden appels, stokbrood en 
vuurwater. Het animatieteam kijkt al naar JULLIE uit! Het 
Indianendorp en de westernsaloon bevinden zich aan de 
afdaling naar Ladis en zijn natuurlijk dagelijks open voor 
bezoek.

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

Kinderen. Skischool. Prijzen.

Berta’s skiavontuur.
Voor 2- tot 4-jarige kinderen
Ma.-vrij. van 13.30 – 15.30 uur.
In Berta’s Kinderland bieden wij een fantastisch outdoor-
programma in de sneeuw aan zonder te skiën. 
Programmapunten zoals de zoektocht naar de gouden 
haren van de sneeuwfee, een excursie met de Flotte Berta, 
sneeuwpopparty, hooisledetocht, sprookjesreis en een 
bezoek van onze lieve koe Berta zijn één van onze vele 
highlights in het wekelijkse programma. Wij adviseren 
warme winterkleding met handschoenen en een muts.
Zonnecrème niet vergeten! Graag met vooraanmelding! 
Combinatie met Bambiniles en crèche mogelijk!

Maandag tot vrijdag: halve dagen €  35,00

FANTASTISCHE 
KINDERANIMATIE.
Het animatieteam van de Skischool Fiss-Ladis met zijn 
Berta geldt als voortrekker op het gebied van kinderanimatie 
voor skilessen. Tijdens de pauzes van de skilessen zijn er 
de populaire Berta-kinderhits van Volker Rosin en gedu-
rende de hele week zorgen animateurs ervoor dat de kids 
het helemaal naar hun zin hebben. Voor elke leeftijdscate-
gorie zijn er speciale highlights.

- Cowboy Joe bezoekt de Westernstad
- Grill & Chill
- Indianendag
- Dansalarm
- Poppenkast
- Safety Day
- Skiwedstrijd
- en nog veel meer

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

SKISCHULBÜRO FISS
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WERELDNIEUWS
SNOW-V® - 1,2,3 PIZZA
Wereldnieuws: SNOW-V – Fiss-Ladis is bekend voor haar 
sterke innovatievermogen in de kinderskischool. De 
wereldwijd eenmalige SNOW-V®  (Snowi) is in Fiss ont-
wikkeld, getest en voorgesteld. Daarmee leren kinderen, 
teens maar ook volwassenen de juiste bewegingsafloop 
voor de pizza (de sneeuwploeg) in no-time in stand. 
Sneller en makkelijker  leren dat is het doel van de initia-
tiefnemers in Fiss-Ladis en hiervan profiteren de grote en 
kleine gasten.

Nieuw

4 uur hele daagsprogramma

Zonder overblijven 
(opvang)

inclusief overblijven 
en eten

6-dagenkaart €  252,00 €  342,00

5-dagenkaart €  228,00 €  303,00

4-dagenkaart €  204,00 €  264,00

3-dagenkaart €  180,00 €  225,00

2-dagenkaart €  138,00 €  168,00

1-dagenkaart €    69,00 €    84,00

Kinderopvang over de middag €   15,00
(eten, drinken en begeleiding)

Probeerkaar voor beginners, €   45,00
uitsluitend voor kinderen tot 6 jaar  
in Bertas Kinderland – alleen zondag en maandag.

BERTA’S  
KINDERPLANEET.

Infobox.
Openingstijden:
Bertas Kinderland:
dagelijks van 10.00 – 15.30 uur

Nadere inlichtingen:
Serfaus-Fiss-Ladis Information:
Tel. +43/5476/6239
Fax +43/5476/6813
www.serfaus-fiss-ladis.at
info@serfaus-fiss-ladis.at

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 open)

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 15.30 – 17.00 uur

Kids Center:
zo. tot vr. van 10.00 – 12.15 uur en van 13.15 – 15.30 uur

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

Berta’s leerpad.
Als leerdoel voor de vierjarige skileskinderen hebben wij een 
nieuw Berta’s Leerpad ontwikkeld. Op een optimaal terrein 
skiën we van het ene station naar het andere. Elk station heeft 
een paar speciale oefeningen in petto. Zodra je het leerpad 
voltooid hebt, ben je klaar voor de grote afdaling naar Ladis.

Veiligheidsaanwijzingen.
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  
€ 3,00. Voor optimale bescherming van de hoofden van 
kinderen adviseren wij altijd het dragen van helmen voor 
alle kinderen. Helmen kunnen in de plaatselijke sport-
zaken worden gehuurd of gekocht.

Info’s direct op je mobiel

Sneeuwzeker.
In Bertas Kinderland is de sneeuw in goede handen. Met 
onze hoogteligging op 1.550 meter gecombineerd met 
buitengewoon goede en moderne sneeuwkanonnen, zijn 
wij in staat perfecte omstandigheden te creëren. En mocht 
de zon de hele dag schijnen, kunnen wij het kinderland 
naar Schönjoch, op 2.550 meter, verplaatsen. Daarom 
kunt u er in ieder geval van uit gaan, dat uw kinderen in 
Fiss-Ladis leren skiën.

Impressum: Design/concept: Mountain Management, Bregenz, www.mountain-management.com, Serfaus-Fiss-Ladis Marketing GmbH . Uitgever/voor de inhoud verantwoordelijk: Skischule Fiss-Ladis, Bergbahnen Fiss-Ladis . Foto’s: Skischule Fiss-Ladis, Bergbahnen Fiss-Ladis . Afbeeldingen: West Werbeagentur . Druk: Vorarlberger Verlagsanstalt, Dornbirn.
Fouten, vergissingen en wijzigingen voorbehouden. De informatie werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen zijn altijd mogelijk. Deze vallen echter niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Berta’s crèche.
Voor kinderen vanaf 3 maanden zonder ski‘s in Fiss en ook 
in Ladis. In onze royaal ingerichte crèche (met klimtoren, 
slaaphoek, kinderbioscoop...) in Fiss en in Ladis 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 peuterleid-
sters verheugen zich al.

Hele dag:  €  45,00 
Halve dag:  €  35,00
Opvang over de middag:  €  15,00 
Probeeruur zondag of maandag:  €  15,00
Verhuur van kinderwagens/per dag:  €  10,00 
Nightflow-opvang   €  45,00 
(vooraanmelding tot 16.00 uur)

E-Buggy Rent.
De kinderwagen met iets extra´s. Vergelijkbaar met de 
E-Bike heeft deze E-Buggy ook een E-motor, waarmee het 
makkelijker wordt stijlere straten en paden met de kinder-
wagen  te meesteren. De E-Buggy maakt het mogelijk om 
heerlijk ontspannen en krachtsparend te wandelen in de 
bergen. De E-Buggies kunnen in Bertas crèche in Fiss  
worden gehuurd.
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