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Uw kinderen zijn heel  
belangrijk voor ons!

Kindervilla 
Crèche
Sneeuwavontuur
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Berta’s Kinderland

avontuurlijke arena voor kinderen

Leren met plezier: 
De skischool Fiss-Ladis probeert uw kinderen d.m.v. methodieke 
leerspelen, leeftijdsgerechte pauze-programma’s en afwisselings-
volle hulpmiddelen tot de gewenste leersuccessen te komen.  
Met eenmalig snow-V remhulpmiddel biedt nog een extra leerim-
puls. Tenslotte moeten natuurlijk de kinderen de nodige motivatie 
krijgen en dan staat een plezierige skiweek niets meer in de weg.

Wij helpen u graag:
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet! Wij adviseren u om direkt 
naar het skischoolbureau of Berta’s Kinder villa te gaan. Dan kunnen 
wij uw vraag/vragen direkt beantwoorden.

Tip
Bereidt uw kind goed voor op het afscheid nemen. Neem aan het 
begin van de skiles snel maar intensief afscheid van uw kind.
Schrijf altijd even uw telefoonnummer op het cursusticket!
Geen hoge eisen stellen aan de prestaties van uw kind.
Oefening baart kunst! 
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Berta’s Kindervilla

avontuurlijke arena voor kinderen

Een mijlpaal voor de kinderopvang!

„Berta´s kindervilla“ is met een grote animatieruimte, sneeuwavon-
tuurruimte, kindertribune, eigen kinderskidepot (dagelijks te bo-
eken), Berta Shop en een terras voor de ouders ingericht.



Algemeen:
Op grond van de beweging, hoogte en concentratie  
worden de kinderen in deze leeftijdscategorie sneller moe en
hebben daarom‘s middags rust nodig. Uit ervaring hebben wij ge-
leerd, dat de 3-jarige kinderen een hele daagsecursus fysiek niet 
aan kunnen en daarmee het plezier aan het skiën verliezen.
Daarom bieden wij onze Bambini-kleine groepencursus
(max. 5 kinderen) alleen‘s ochtends aan.

Hele Daagsprogramma:
Wij bieden, in combinatie met de sneeuwavontuur een hele
daagse opvang aan. Overblijven inclusief eten kan extra
worden bijgeboekt.

Heimwee:
Met spelletjes en veel afwisseling proberen wij ervoor te zorgen dat 
uw kind zich bij ons op zijn/haar gemak voelt en mama en papa 
daarom niet erg mist. Soms lukt dit al bij de eerste of tweede keer. 
Wij vragen om begrip wanneer uw kind ondanks onze inspanning 
niet wilt blijven.

 Leersucces:
Een sneeuwploeg op een iets aflopende helling
na 4–5 dagen. Alle kinderen doen automatisch mee aan de
afsluitende skiwedstrijd.

 Tip:
Wij nodigen uw graag uit voor onze informatiebijeenkomst „Bambi-
ni-land hallo“ op zondag om 10.30 uur in het Berta’s Kindervilla in  
Berta’s kinderland (ski-uitrusting meenemen).

Bambini Ski-cursussen / 3 jaar
Start in het groen gemarkeerde terrein!



Kinderen SKI-cursussen / 4 jaar
Start in het blauw gemarkeerde terrein!

Algemeen:
De kinderen nemen deel aan een hele daagse cursus voor de 
4-jarigen. Wij adviseren uw 4-jarig kind niet bij de 5-jarige kinderen 
te laten indelen. 4-jarige kinderen zullen de sneeuwploeg in ca. 3–4 
dagen leren. 5-jarige kinderen leren de sneeuwploeg al in 1–2 da-
gen. Dat is een groot verschil! Daarom is de opsplitsing naar leeftijd 
het beste voor het leersucces en de motivatie van uw kind.

Heimwee:
Ook bij de 4-jarige kinderen is het mogelijk dat zij moeite hebben 
om afscheid te nemen van de ouders. Sommige kinderen zijn het 
niet gewend om in een groep te wachten of met meerdere kinderen 
in een skiklas te zijn. Daarom is het belangrijk uw kind vantevoren 
al te informeren over de afloop van de skidag. Normaal gesproken 
is het voor de meeste kinderen geen probleem en kunnen zij al na 
enkele dagen remmen. Het is ook mogelijk voor uw 4-jarig kind 
eerst een probeerkaart te nemen.

Leersucces:
Na ca. 5 dagen skiën alle kinderen met bochtjes de Berta’s leertrail 
in het kinderland naar beneden en sommige kinderen kunnen zelfs 
al naar Ladis skiën. Alle kinderen met 4 jaar doen mee aan de afslu-
itende skiwedstrijd (lopende bandlift).

Let op:
Mochten de 4 cursusuren voor uw 4-jarig kind te intensief zijn, 
dan kunt u altijd naar het Bambini-programma wisselen. 
(event. prijsverschil mogelijk)



uitrusting voor 3–6 jarigen

De juiste uitrusting is de eerste belangrijke stap tot uw 
persoonlijk succes. Kinderen vinden kou en veel zwe-
ten niet aangenaam.

• Kledingkeuze afhankelijk van de weerssituatie
• de ski‘s mogen niet langer zijn dan de borsthoogte
• Juiste skischoenen – geen winterlaarzen
• Ski- of zonnebril, zonnencrème voor de huid bij
 elke weerssituatie!

Algemeen:
5- en 6-jarige kinderen passen qua coördinatie en 
conditie heel goed samen. Bovendien zijn de kinderen op deze leef-
tijd zeer leergierig. Alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen kan 
het tot problemen komen. Ook voor 5- en 6-jarige kinderen bieden 
wij de probeerkaart aan.

Leersucces:
De kinderen skiën na ca. 5 dagen meestal de poschi-afdaling of de 
Ladis-afdaling met mooie bochten naar beneden. Zij kunnen ook 
al met de Tellerlift mee. Alle kinderen doen met aan de afsluitende 
skiwedstrijd (Poschilift).

Kinderen / 5+6 jaar
Start in het rood gemarkeerde terrein!



Berta’s Shop

voor alle kinderen  
tot 6 jaar adviseren wij
veiligheidsvestjes!

... elk jaar wat nieuws! Leuke accessoires en souver-
nirs uit Fiss-Ladis. In onze Berta-shops in Fiss,
Ladis en in het kinderland kunt u één van deze gelief-
de souveniers kopen. Dit is een prachtige herinnering 
aan uw familievakantie. 

U kunt deze artikelen ook online bestellen op:  
www.skischule-fiss-ladis.at

Shop

Save time, book & buy online!



Berta’s Crèche

Geachte ouders,
de skischool Fiss-Ladis biedt voor alle kinderen  
vanaf 3 maanden een hele daagse opvang in  
de créches in Fiss en Ladis aan.

Spel, plezier en nieuwe vrienden

In de kinderspeeltuin spelen de kinderen in de sneeuw, maken ge-
zellige uitstapjes met de gondels en leren nieuwe vrienden kennen. 
Daarnaast staan ook bezoekjes aan een boerderij en één van onze 
speeltuinen op het programma. Naast spel en plezier in de frisse 
lucht bieden wij indoor ook fantastische speelmogelijkheden. 
 
 Belangrijk & informatief
Leeftijd: Zodra uw kind 3 maanden oud is, nemen wij graag de  
verzorging van uw kind in onze Berta’s créche op ons.
 Opvangtijden: In de Berta’s créche is het mogelijk om een hele- 
of half daagseopvang te boeken. Wij zijn aanwezig van zondag
tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
  Taal: Naast duits spreken onze leidsters ook nederlands en engels.

Slaapmogelijkheden

Wanneer uw kind door al het spelen moe is geworden,
bieden wij ook de mogelijkheid dat uw kind zijn vertrouwde
middagslaapje kan houden.



Eten & drinken

 Naar wens bieden wij uw kind ook de mogelijkheid om over te blij-
ven, incl. lunch.

Mee te nemen

Héél belangrijk – speen, knuffeldoek of-dier!
zonnebril, pantoffels,  skipak, luiers, handschoenen, drinkfles,
mutss of hoofdband 

Zeitvarianten
• Half-daagse opvang (9.00–12.00 of 13.00–16.00 uur) 
• Hele daagse opvang excl. eten (9.00–12.00 of 13.00–16.00 uur)
• Hele daagse opvang inkl. eten (9.00–16.00 uur)
• Overblijven per dag incl. eten (12.00–13.00 uur)
•  Probeeruur zo. en ma. 
•  Kinderwagenverhuur per dag

Wij zijn bereikbaar op: 

Tel. +43 (0)5476 6757 33



Geachte ouders,
de skischool Fiss-Ladis biedt voor de 3 en 4-jarige 
kinderen een half daagse opvang aan – met spel en 
plezier in de sneeuw; zonder skiën! Wij verheugen ons 
erop jullie in de nieuwe sneeuwavontuurruimte in 
Bertas Kindervilla te mogen ontvangen.

Spel EN plezier in de sneeuw – zonder ski’s

Sneeuwavontuur is een programma onder toezicht voor de 3 en 4 
jarige kinderen, voor wie het skiën nog iets te vermoeiend is, maar 
toch graag bij Berta in het Kinderland willen spelen. Het sneeu-
wavontuur-programma kan perfect met de bambinicursus worden 
gecombineerd.
Spel, plezier en veel spannende avonturen in de sneeuw!

Mee te nemen

• zonnebril, handschoenen, skipak

• muts/hoofdband, goede schoenen, drinkfles

• Bij bambinicursussen winterschoenen en mutsen om
 om te kleden meenemen.  

• Kleding kan in het kinderskidepot in Berta’s Kindervilla
 worden gedeponeerd.

Berta’s Sneeuwavontuur



Verzamelplaats & zeiten
• 13.30 uur in het Berta‘s Kindervilla 
• Opvangtijden: Maandag tot vrijdag 
 van 13.30 – 15.30 uur
• Kinderskidepot in Berta‘s kindervilla

Programma
Het programma is precies op alle weersomstandigheden
afgestemd!
kennismakingspelletjes, poppenkast, schatzoeken, wandeling door 
het sprookjesbos, sneeuwpop bouwen, picknicken,
dansalarm met Berta, uitstapje met de Berta
snowmobiel, hooisleetocht, Berta’s knuffelen
in Kindervilla, en nog veel meer

Wijzigingen voorbehouden!



skischule-fiss-ladis.at

Verwendungsrichtlinien 
Qualitätssiegel „Snowsport Tirol - Quality Award“

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




