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SKI & 
SNOW-
BOARD
SPECIALIST(E) 2015-2016

ADRES SINDS 2012 / ADRESSE DEPUIS 2012

Technologiestraat 11 Rue de la Technologie
Sint-Agatha-Berchem 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Tel.: 02/215.57.19 - Fax: 02/303.68.96 - www.galy.be
Op 2km van de E40 en Ring / A 2km de l'E40 et du Ring

Rechtstreekse import van alle 
grote merken in ski's, 
snowboards en kleding
Importation directe de grandes 
marques en skis, snowboards 
et vêtements

Open in de winter 
vanaf 1 oktober 
tot en met 1 april 
Week: 9.30-19u 
Za: 9.30-18u - Zo: gesloten
Ouvert l'hiver 
1 octobre au 1 avril
Semaine: 9.30-19h
Sa: 9.30-18h - Di: fermé

FOLOW US ON:

5150 – Airhole – Alpina – Amplifi – Aphex – Apo – Arva – Atomic – Barts – BCA - Biting – Blizzard – Bonfire – Brunotti – Buff – Cairn – Catmando
Chaud Devant – Chillouts – Color Kids - Conform’able by Sidas – CPS - Degré7 – Dakine – Dalbello – Dare 2b – Diamir – Duvillard – Dynastar – Eider 
Eisbar Elan – Feel Dry - Fischer – Flow – Fusalp – Giro – Gloryfy – Grabber – Hamax – Head – Icepeak – Icetools – Jones - K2 – Kask – Killtec – Kilpi 
La Chaussette de France – Lacroix – Lafuma – Lange – Leki – Level – Look – Lowa - Luhta – Madshuss – Maier – Marker – Millet – Movement – Nidecker  
Nijdam – Nikita - Nikwax – Nordica – Northwave – Novatio – O’Neill – Oakley – Odlo – Olang – Osbe – Peak Performance - Pipolaki – Piz Buin – Poc – Poivre Blanc 
Pro-Tec – Protest – Pull-in – Racer – Rehall – Ride – Roeckl – Rossignol – Rywan – Salomon – Scarpa – Schoffel – Sinner – SP Bindings - Spyder – Starling – Start 
Stockli – Sun Valley – Tecnica – Therm-ic – Toko – TomTom – UV Control – Uvex – Vans – Vaude - Volkl – Wintersteiger – X-Socks – XTM – Yes - Zanier - Ziener



Waarom komen skiën op Yeti-ski?

Om 100% van uw skivakantie te genieten!!!

Beginnelingen winnen minstens één week tijd. Ze kunnen vanaf de eerste dag van 
hun vakantie hun skipas gebruiken, en vermijden zo de skilessen die daar ter plaatse 
dikwijls overdreven duur zijn.

De gemiddelde skiërs kunnen zich hier terug gewend maken aan de bewe- 
gingen en de sensaties van het glijden. Zo voelen ze zich op de sneeuw onmiddel-
lijk thuis!

Gevorderden, skiën op de kunstskipiste vereist techniek! Perfectioneer je hier, leer 
eventueel slalommen, en verbaas iedereen op de sneeuw!

• Wie voor het eerst op onze kunstpiste komt skiën, is om veiligheidsredenen 
verplicht dit te melden aan de kassa.

• Het gebruik van de skipiste gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. De directie 
kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies, diefstal, schade en/of letsels die 
op de skipiste, liften, terreinen en gebouwen van het skicomplex zouden kunnen 
ontstaan.

• Er mag enkel les gegeven worden door leraars van de Yeti skischool.

• Volledige beginners worden enkel op de piste toegelaten onder begeleiding van 
een leraar van de Yeti skischool.

• Het gebruik van eigen skistokken is verboden.

• Roekeloze skiërs worden van de piste verwijderd. Ook mensen die de skiliften 
niet op correcte wijze gebruiken worden van de piste verwijderd.

• Op de piste, in het skilokaal en het hele gebouw is het verboden te roken.

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

WAArOm SKIëN OP EEN KUNSTSKIPISTE?

rEGLEmENT YETI SKI

UIT vEILIGHEIDSOvErWEGINGEN
IS HET DrAGEN vAN HANDScHOENEN,
LANGE mOUWEN EN LANGE brOEK
vErPLIcHT TIjDENS HET SKIëN OF SNOWbOArDEN!
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OPENINGSUrEN 2015

01/09/15 02/10/15 Gesloten Gesloten 18u - 23u Gesloten 18u - 23u 14u - 18u 14u - 18u

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

SEPTEmbEr

03/10/15 30/10/15 Gesloten Gesloten 13u - 23u 18u - 22u 18u - 23u 10u - 20u 10u - 20u

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

OKTObEr

31/10/15 08/11/15 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten 14u - 18u  14u - 18u 

01/11/15        Gesloten

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

ALLErHEILIGENvAKANTIE

ZONDAG

09/11/15 18/12/15 18u - 22u Gesloten 13u - 23u 18u - 22u 13u - 23u 10u - 20u 10u - 20u

11/11/15    Gesloten 

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG

NOvEmbEr - DEcEmbEr

19/12/15 03/01/16 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten 14u - 18u 14u - 18u  

25-26-27 / 12/15      Gesloten Gesloten Gesloten  

1-2-3 / 01/16      Gesloten Gesloten Gesloten  

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

KErSTvAKANTIE
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Zomersluiting vanaf 30 mei 2016.

04/01/16 05/02/16 18u - 22u 18u - 22u 13u - 23u 18u - 22u 13u - 23u 10u - 20u 10u - 20u

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

jANUArI - FEbrUArI

06/02/16 14/02/16 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

cArNAvALvAKANTIE

15/02/16 25/03/16 18u - 22u Gesloten 13u - 23u 18u - 22u 13u - 23u 10u - 20u 10u - 20u

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

FEbrUArI - mAArT

26/03/16    10/04/16 Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

PAASvAKANTIE

11/04/16 31/05/16 Gesloten Gesloten 18u - 23u Gesloten 18u - 23u 14u - 18u  14u - 18u

01/05/16        Gesloten  

05/05/16 08/05/16    Gesloten  Gesloten Gesloten Gesloten  

14/05/16 15/05/16      Gesloten Gesloten

PERIODE VAN / TOT MAANDAG DINSDAG DONDERDAG ZATERDAGWOENSDAG VRIJDAG ZONDAG

APrIL - mEI

OPENINGSUrEN 2016 

á�



Dorpsstraat 49 • 9420 Erpe-Mere 
Tel 053 80 44 40 • info@sportina.be

Voor openingsuren raadpleeg www.sportina.be

VERHUUR - VERKOOP - SERVICE
van alle ski en snowboardmaterialen

www.snowandfun.be
snowandfun@telenet.be

BOOTFIT  CENTER
J. van Doorslaerstraat 2

1840 Londerzeel (Steenhuffel)

Geert 0495 27 34 44 - Johan 0475 97 04 58
ma-wo-vr 19u tot 21u  •  zat 10u tot 17u30

Ook na afspraak



TArIEvEN vrIj SKIEN EN SNOWbOArDEN

ALGEmEEN TArIEF PEr UUr

STANDAArDTArIEF (per uur)  SKI    SNOWbOArD

Huur ski’s of snowboard €3,00 €3,00 

Huur skibotten of soft-boots €3,00 €3,00

Volwassenen €7,50 €10,00

Kinderen - 13jaar €6,50 €9,00

Studenten +18jaar €6,50 €9,00

55-plussers €6,50 €9,00

Woe- of vrijdag namiddag forfait 14u - 18u €15,00 €15,00

Woe- of vrijdag namiddag forfait  
+ huur materiaal 14u - 18u €21,00 €21,00

10-UrENKAArTEN
10 UrEN bETALEN + 2 UrEN GrATIS

10-UrEN KAArT  SKI  SNOWbOArD

Volwassenen met eigen materiaal €75,00 €100,00 

Volwassenen met huur materiaal €135,00 €160,00 

Kinderen met eigen materiaal €65,00 €90,00 

Kinderen met huur materiaal €125,00 €150,00

TArIEvEN ScHOLEN/GrOEPEN
ENKEL GELDIG NA rESErvATIE - mINImUm 20 PErSONEN

ScHOLEN  SKI  SNOWbOArD

Huur materiaal Gratis Gratis 

Persoon per uur €6,50 €9,00 

Ski/Snowboardleraar per uur €25,00 €25,00 

GrOEPEN   SKI  SNOWbOArD

Huur ski’s of snowboard  €3,00 €3,00 

Huur skibotten of soft-boots  €3,00 €3,00

Persoon per uur €6,00 €8,00 

Ski/Snowboardleraar per uur €25,00 €25,00
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vrIj SKIëN: 
Het minimumniveau om als vrije skiër de skipiste op te mogen, is alleen de lift kun-
nen nemen en minimaal gecontroleerde ploegbochten maken.

vrIj SNOWbOArDEN: 

Om als vrije snowboarder de piste te mogen afdalen, is een strikte controle over 
snelheid en bewegingen vereist.

LESSENrEEKSEN SKI OF SNOWbOArD (GrOEPSLESSEN):

Reeksen van meerdere lesuren voor alle niveaus van beginners tot gevorderden. 
Om het skiën of snowboarden aan te leren of om zich te vervolmaken. De lessen 
worden telkens gegeven op dezelfde dag in de week of tijdens het weekend. Voor 
data en prijzen zie verder in deze brochure. De inschrijvingen zijn pas geldig na 
betaling van een voorschot van €15. 

(Bij telefonische reservatie het voorschot storten op rekeningnr.:  
BE05 2300 3135 5975 op naam van Yeti-ski). 

Indien er geen voorschot betaald werd, gaat de reservatie niet door! 

Een lessenreeks kan door ons geannuleerd worden  indien het aantal inschrijvingen 
minder is dan 4. Indien er geen 4 personen in de groepsles ingeschreven zijn, kan 
deze toch doorgaan mits bijbetaling van:

 3 personen in de groep: €2,50 supplement per lesuur   
 2 personen in de groep: €3,75 supplement per lesuur  
 1 persoon in de groep: €7,50 supplement per lesuur

DE SKIëRS WORDEn In 5 nIVEauS OnDERVERDEElD:
 niveau 1: beginnelingen  niveau 2: ploeg   
 niveau 3: ploegbocht  niveau 4: elementaire bocht  
 niveau 5: parallel

DE SnOWBOaRDERS WORDEn In 3 nIVEauS OnDERVERDEElD:
niveau 1: beginnelingen      niveau 2: vallend blad      niveau 3: gevorderden

WAT bIEDT YETI-SKI U AAN?
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Indien u zelf ski- of snowboard materiaal, d.w.z. schoenen, skis of snowboard bezit, 
is het steeds beter te skiën of te snowboarden met uw eigen materiaal. Indien u 
geen materiaal bezit, kan u dit bij ons altijd huren aan €6 per uur voor het skima-
teriaal (€3 voor de ski’s en €3 voor de skibotten) of €6 per uur voor het snow-
boardmateriaal (€3 voor het snowboard en €3 voor de softboots). Eigen skistokken 
mogen op de skipiste niet gebruikt worden; deze stellen wij gratis ter beschikking. 
Handschoenen zijn verplicht tijdens het skiën of snowboarden.

Op de skipiste zelf is het aangeraden een skibroek, K-waybroek of regenbroek te 
dragen daar de skipiste besproeid wordt om de glij-eigenschap te verbeteren. Een 
skivest of fleece kan gedragen worden afhankelijk van de weersomstandigheden.

WAT mOET IK ALLEmAAL mEEbrENGEN NAAr DE SKIPISTE?

PrIvELESSEN SKI & SNOWbOArD:
als u liever niet in groep les volgt, zijn privé-lessen voor u de gepaste oplos- 
sing. Bij privé-lessen krijgt u een monitor voor u alleen, die u gedurende één uur 
individueel begeleidt. Privé-lessen kan men volgen met maximum 4 personen van 
hetzelfde skiniveau. De inschrijving gebeurt in samenspraak met één van onze 
leraars op een door u gekozen uur en datum. De inschrijvingen zijn pas geldig na 
betaling van een voorschot van €15.

KLEUTErSKILESSEN:
Voor de allerkleinsten van 3 tot 5 jaar. Kindjes van deze leeftijd hebben nog niet de 
kracht in hun beentjes om echt te leren skiën. Er wordt gestreefd naar een gewen-
ning in het omgaan met de ski’s aan de voetjes, en het glijden met eventueel kleine 
bochtjes. De inschrijvingen zijn pas geldig na betaling van een voorschot van €15.

DE KlEuTERS WORDEn In 3 nIVEauS OnDERVERDEElD:
niveau 1 : beginnelingen - niveau 2 : zelfstandig kunnen ploeg-skiën, en remmen 
zonder bochtjes - niveau 3 : zelfstandige ploegbochten

á�

(Bij telefonische reservatie het voorschot storten op rekeningnr.: BE05 2300 3135 5975  
op naam van Yeti-ski). Indien er geen voorschot betaald werd, gaat de reservatie niet door.



Dorpsstraat 49 • 9420 Erpe-Mere 
Tel 053 80 44 40 • info@sportina.be

Voor openingsuren raadpleeg www.sportina.be

SKI & SNOWBOARD
VERKOOP • VERHUUR • ONDERHOUD VAN SKI- EN SNOWBOARDMATERIAAL

RUIME KEUZE IN SKI- EN SNOWBOARDKLEDIJ



Bij individuele lessen wordt u gedurende 1 uur individueel begeleid. Individuele 
lessen kan u volgen met maximum 4 personen per monitor. let wel op: alle 
personen bij dezelfde monitor moeten hetzelfde skiniveau hebben ! ! Individuele 
lessen gaan door tijdens de openingsuren van de skipiste. 

Gelieve minimum 1 week vooraf een afspraak te maken en een voorschot van 
€15 te betalen. Geen voorschot = geen les. De lessen gaan in alle weersomstan-
digheden door. als de individuele les laattijdig start om reden dat de klant te laat 
is, eindigt de les toch op het voorziene einduur. u kan een afspraak maken aan de 
kassa, per mail of telefonisch.

Tijdens de groepsles volgt u ski- of snowboardles op vaste dagen in de week of in 
het weekend. u bent ingedeeld in groepen van maximum 8 personen van hetzelfde 
niveau. De groepslessen ski worden per 2 uur gegeven, met 30 minuten pauze tus-
sen de 2 lesuren (behalve op donderdag). De kleuterlessen worden per uur gegeven. 
En de snowboardlessen zijn per anderhalfuur zonder pauze. De groepslessen gaan 
door in alle weersomstandigheden. Pas dus uw kledij aan!

Inschrijvingen voor de groepslessen dienen noodzakelijk vooraf te gebeuren. De 
groepslessen gaan pas door als er 4 personen per niveau ingeschreven zijn. Indien 
er minder dan 4 inschrijvingen zijn, kan de groepsles nog doorgaan mits de deelne-
mers bereid zijn een klein supplement te betalen. (cfr. pag 8)

INDIvIDUELE LESSEN

ALGEMEEN TARIEF PER PERSOON PER UUR  

Eerste persoon exclusief materiaal €32,50

Per bijkomende persoon exclusief materiaal €12,50

Huur skibotten of soft-boots per persoon per uur €3,00

Huur ski’s of snowboard per persoon per uur €3,00

6-lESSEnKaaRTEn = 5 lESSEn + 1 lES GRaTIS 

6-lessenkaart eerste persoon in de les - exclusief huur materiaal €162,50

6-lessenkaart bijkomende persoon in de les - exclusief huur materiaal €62,50

Huur materiaal 6 lessen per persoon  €30,00

TArIEvEN INDIvIDUELE LESSEN PEr PErSOON PEr UUr

GrOEPSLESSEN

SKI- & SNOWbOArDLESSEN

á��
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PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PRIJS 
Eigen mat.

PErIODE SEPTEmbEr - OKTObEr     

 SB-01 Zondag 18u00 - 19u30 11/10/15 - 25/10/15 3 weken €120 €105

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

 SB-02 Zaterdag 14u - 15u30 14/11/15 - 05/12/15 4 weken €160 €140

 SB-03 Zondag 18u - 19u30 15/11/15 - 06/12/15 4 weken €160 €140

PErIODE NOvEmbEr - DEcEmbEr

 SB-04 Zaterdag 14u - 15u30 09/01/16 - 30/01/16 4 weken €160 €140

 SB-05 Zondag 18u - 19u30 10/01/16 - 31/01/16 4 weken €160  €140

 SB-06 Zaterdag 14u - 15u30 20/02/16 - 12/03/16 4 weken €160 €140

 SB-07 Zondag 18u - 19u30 21/02/16 -13/03/16 4 weken €160 €140

GrOEPSLESSEN SNOWbOArD 

DE GROEPSLESSEN WORDEN INGEDEELD VOLGENS DE ONDERSTAANDE NIVEAUS

GrOEPSLESSEN KLEUTErS SKI SNOWbOArD

niveau 1: Beginners Beginners Beginners

niveau 2: Zelfstandige ploeg 
zonder ploegbochten

Ploeg Vallend blad

niveau 3: Zelfstandige 
ploegbochten

Ploegbocht Gevorderden

niveau 4: Elementaire bocht

niveau 5: Parallel

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE jANUArI - FEbrUArI

PErIODE mAArT
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REEKS DAG UREN NIVEAUDUURDATA PRIJS 
Incl. mat

 PEU-06 Zaterdag  09u30 - 10u30 14/11/15 - 12/12/15 5 weken Nivo 1  €75

 PEU-07 Zaterdag  11u00 - 12u00 14/11/15 - 12/12/15 5 weken Nivo 2  €75

 PEU-08 Zondag 09u30 - 10u30 15/11/15 - 13/12/15 5 weken Nivo 1 €75

 PEU-09 Zondag 10u45 - 11u45 15/11/15 - 13/12/15 5 weken Nivo 2  €75

 PEU-10 Zondag 12u00 - 13u00 15/11/15 - 13/12/15 5 weken Nivo 3  €75

 PEU-11 Zondag 14u00 - 15u00 15/11/15 - 13/12/15 5 weken Nivo 1 €75

 PEU-12 Zondag 15u15 - 16u15 15/11/15 - 13/12/15 5 weken Nivo 2 €75

PErIODE NOvEmbEr - DEcEmbEr   

REEKS DAG UREN NIVEAUDUURDATA PRIJS 
Incl. mat

 PEU-13 Zaterdag  09u30 - 10u30 09/01/16 - 30/01/16 4 weken Nivo 1 €60

 PEU-14 Zaterdag  11u00 - 12u00 09/01/16 - 30/01/16 4 weken Nivo 2 €60

 PEU-15 Zondag 09u30 - 10u30 10/01/16 - 31/01/16 4 weken Nivo 1 €60

 PEU-16 Zondag 10u45 - 11u45 10/01/16 - 31/01/16 4 weken Nivo 2 €60

 PEU-17 Zondag 12u00 - 13u00 10/01/16 - 31/01/16 4 weken Nivo 3 €60

 PEU-18 Zondag 14u00 - 15u00 10/01/16 - 31/01/16 4 weken Nivo 1 €60

 PEU-19 Zondag 15u15 - 16u15 10/01/16 - 31/01/16 4 weken Nivo 2 €60

PErIODE jANUArI - FEbrUArI

REEKS DAG UREN NIVEAUDUURDATA PRIJS 
Incl. mat

 PEU-20 Zaterdag  09u30 - 10u30 20/02/16 - 19/03/16 5 weken Nivo 1 €75

 PEU-21 Zaterdag  11u00 - 12u00 20/02/16 - 19/03/16 5 weken Nivo 2 €75

 PEU-22 Zondag 09u30 - 10u30 21/02/16 - 20/03/16 5 weken Nivo 1 €75

 PEU-23 Zondag 10u45 - 11u45 21/02/16 - 20/03/16 5 weken Nivo 2 €75

 PEU-24 Zondag 12u00 - 13u00 21/02/16 - 20/03/16 5 weken Nivo 3 €75

PErIODE mAArT - APrIL

DUUR

 PEU-01 Zaterdag   9u30 - 10u30 10/10/15 - 24/10/15 3 weken Nivo 1 €45

 PEU-02 Zaterdag 11u00 - 12u00 10/10/15 - 24/10/15 3 weken Nivo 2 €45

 PEU-03 Zondag   9u30 - 10u30 11/10/15 - 25/10/15 3 weken Nivo 1 €45

 PEU-04 Zondag 10u45 - 11u45 11/10/15 - 25/10/15 3 weken Nivo 2 €45

 PEU-05 Zondag 12u00 - 13u00 11/10/15 - 25/10/15 3 weken Nivo 3 €45

REEKS DAG UREN DATA NIVEAU PRIJS 
Incl. mat

PErIODE SEPTEmbEr - OKTObEr 

GrOEPSLESSEN SKI KLEUTErS vAN 3 TOT 5 jAAr



	 	

GrOEPSLESSEN SKI KINDErEN vAN 6 TOT 12 jAAr
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 SKI-14 Zaterdag 10u00 - 12u30 20/02/16 - 05/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-15 Zondag 10u00 - 12u30 21/02/16 - 06/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-16 Zondag 15u30 - 18u00 21/02/16 - 06/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-17 Zaterdag 10u00 - 12u30 12/03/16 - 19/03/16 2 weken €80 €70

 SKI-18 Zondag 10u00 - 12u30 13/03/16 - 20/03/16 2 weken €80 €70

 SKI-19 Zondag 15u30 - 18u00 13/03/16 - 20/03/16 2 weken €80 €70

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE SEPTEmbEr - OKTObEr     

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE NOvEmbEr - DEcEmbEr

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE jANUArI - FEbrUArI

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE mAArT - APrIL

 SKI-11 Zaterdag 10u00 - 12u30 09/01/16 - 30/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-12 Zondag 10u00 - 12u30 10/01/16 - 31/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-13 Zondag 15u30 - 18u00 10/01/16 - 31/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-03 Zaterdag 10u00 - 12u30 14/11/15 - 28/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-04 Zondag 10u00 - 12u30 15/11/15 - 29/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-05 Zondag 15u30 - 18u00 15/11/15 - 29/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-07 Zaterdag 10u00 - 12u30 05/12/15 - 12/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-08 Zondag 10u00 - 12u30 06/12/15 - 13/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-09 Zondag 15u30 - 18u00 06/12/15 - 13/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-01 Zaterdag 10u00 - 12u30 10/10/15 - 24/10/15 3 weken €120 €105

 SKI-02 Zondag 10u00 - 12u30 11/10/15 - 25/10/15 3 weken €120 €105



	 	

 SKI-14 Zaterdag 10u00 - 12u30 20/02/16 - 05/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-15 Zondag 10u00 - 12u30 21/02/16 - 06/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-16 Zondag 15u30 - 18u00 21/02/16 - 06/03/16 3 weken €120 €105

 SKI-17 Zaterdag 10u00 - 12u30 12/03/16 - 19/03/16 2 weken €80 €70

 SKI-18 Zondag 10u00 - 12u30 13/03/16 - 20/03/16 2 weken €80 €70

 SKI-19 Zondag 15u30 - 18u00 13/03/16 - 20/03/16 2 weken €80 €70

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE SEPTEmbEr - OKTObEr     

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE NOvEmbEr - DEcEmbEr

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE jANUArI - FEbrUArI

PRIJS 
Eigen mat.

REEKS DAG UREN DUURDATA       PRIJS 
Incl. huur

PErIODE mAArT - APrIL

 SKI-10 Donderdag 20u00 - 22u00 07/01/16 - 28/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-11 Zaterdag 10u00 - 12u30 09/01/16 - 30/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-12 Zondag 10u00 - 12u30 10/01/16 - 31/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-13 Zondag 15u30 - 18u00 10/01/16 - 31/01/16 4 weken €160 €140

 SKI-03 Zaterdag 10u00 - 12u30 14/11/15 - 28/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-04 Zondag 10u00 - 12u30 15/11/15 - 29/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-05 Zondag 15u30 - 18u00 15/11/15 - 29/11/15 3 weken €120 €105

 SKI-06 Donderdag 20u00 - 22u00 03/12/15 - 17/12/15 3 weken €120 €105

 SKI-07 Zaterdag 10u00 - 12u30 05/12/15 - 12/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-08 Zondag 10u00 - 12u30 06/12/15 - 13/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-09 Zondag 15u30 - 18u00 06/12/15 - 13/12/15 2 weken €80 €70

 SKI-01 Zaterdag 10u00 - 12u30 10/10/15 - 24/10/15 3 weken €120 €105

 SKI-02 Zondag 10u00 - 12u30 11/10/15 - 25/10/15 3 weken €120 €105

GrOEPSLESSEN SKI vOLWASSENEN

Op zaterdag bij de volwassenen enkel niveau beginners á��
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ski- en snowboardvakanties
voor het hele gezin

Vraag uw gratis brochure 
op www.vostravel.be



De jeugdstages op onze skipiste zijn uitermate geschikt om uw kind op een speelse 
wijze te laten kennismaken met het skiën of snowboarden of het verder te laten 
evolueren in deze sport.

Dagelijks wordt er 5 uur skiles/snowboardles gegeven door ervaren monitoren. De 
kinderen worden in groepen van verschillende niveaus ingedeeld van beginners tot 
gevorderden, met een maximum van 10 kinderen per groep. De jeugdstages zijn 
bedoeld voor kinderen tussen 5 en 15 jaar voor de ski, en voor kinderen van 8 tot 
15 jaar voor de snowboard.

De lessen starten ‘s morgens om 9.00 uur en duren tot 16.00 uur. Er is echter wel 
opvang voorzien van 8.00 uur tot 18.00 uur. Deze opvang is gratis. Voor het mid-
dagmaal brengen de kinderen een eigen lunchpakket mee. Voor 9u kunnen er ook 
broodjes besteld worden aan de bar. Frisdranken en snoepgoed zijn ter plaatse in 
de taverne te koop.

In de prijs is verzekering en huur materiaal inbegrepen.

Kortingen worden toegepast vanaf 3 kinderen uit hetzelfde gezin. Indien uw kind tijdens 
hetzelfde seizoen meer dan een stage volgt, wordt er een korting van 10% gegeven.

Inschrijvingen aan de kassa van de skipiste of per e-mail.

Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsformulier en een voorschot 
van €25,00 in ons bezit zijn. 
Wees er tijdig bij, het aantal inschrijvingen is beperkt!

jEUGDSTAGES

á��

SEIzOEN 2015 - 2016

PErIODE  DUUr  vAN  TOT  TOTAAL

Allerheiligen 5 dagen Ma 02/11/15 VR 06/11/15 €175

Kerstmis 4 dagen Ma 21/12/15 DO 24/12/15 €150

Nieuwjaar 4 dagen Ma 28/12/15 DO 31/12/15 €150

Pasen 4 dagen DI 29/03/16 VR 01/04/16 €150





De abonnementen zijn geldig van 01/09/15 t.e.m. 31/05/16 en bieden u een 
onbeperkte toegang tot de skipiste op de dagen dat uw abonnement geldig is.

AbONNEmENTEN

SKI OF SNOWbOArD

 Eigen materiaal  Huur materiaal

Seizoensabonnement €300 €500

Weekdagenabonnement €200 €325

Seizoensabonnement KIND €250 €450

Weekdagenabonnement KIND €175 €290

TArIEvEN PrIvATE SKI- OF SNOWbOArDLESSEN 
INDIEN U EEN AbONNEmENT HEEFT: 
(PrIjS SUPPLEmENT OP AbON. PEr PErSOON PEr UUr)

Aantal personen in de les:  1 persoon €25

 Bijkomende persoon  €10

á��
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Zijn uw kinderen ouder dan 6 jaar, skiën ze graag, en willen ze van deze sport hun 
hobby maken? als ze de basistechnieken van de elementaire bocht onder de knie 
hebben, dan kunnen ze zonder probleem lid worden van onze Yeti-skiclub. Er wordt 
2-maal per week getraind in toffe groepen, ingedeeld per skiniveau. Indien de kin-
deren dit wensen kunnen ze deelnemen aan de slalomwedstrijden die op de kunst-
pistes in België door de Federatie Sneeuwsport Vlaanderen georganiseerd worden. 

Er worden wedstrijden georganiseerd in de periode September-Oktober en nog-
maals in de periode april-Mei. Ook trainingen en wedstrijden op de sneeuw beho-
ren tot de mogelijkheden.

Wanneer: van 01/09/15 tem 31/05/16

Trainingen: woensdag en vrijdag van 19u tot 20u30.

Prijs:  €475 per kind. Hierin is het abonnement voor de kunstskipiste 
(onbeperkte toegang), de trainingen, de aansluiting bij de federatie Sneeuwsport 
Vlaanderen en de verzekering inbegrepen.

 YETI-SKIcLUb: KINDErEN OP WOENSDAG EN vrIjDAG



Hou je van skiën  en ben je tussen 6 en 18 jaar ? Dan is dit wat voor jou!

Tijdens onze skiclub op zaterdag gaan we elke week onze techniek verbeteren. Er 
wordt niet enkel aan techniek gewerkt maar wij doen ook nog tal van leuke en 
speelse oefeningen waardoor je nóg beter en sneller gaat skiën. Wanneer je de basis 
van de elementaire bocht al onder de knie hebt mag je zeker en vast al eens komen 
proberen ! Er zijn meerdere toffe groepen die worden ingedeeld per skiniveau !

Voor zij die willen is er ook een mogelijkheid om deel te nemen aan de slalomwed-
strijden van de federatie Sneeuwsport Vlaanderen.

Wanneer: van 01/09/15 t.e.m. 31/05/16.  
Trainingen: zaterdagnamiddag van 15u tot 17u

Prijs:  €375 per kind. Hierin is het abonnement voor de kunstskipiste 
(onbeperkte toegang), de trainingen, de aansluiting bij de federatie Sneeuwsport 
Vlaanderen en de verzekering inbegrepen.

 YETI-SKIcLUb: KINDErEN OP zATErDAG

á20 á2�
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Ben je tussen 8 en 18 jaar en in de ban van het snowboarden?

Kan je reeds bochten maken, maar wil je meer? Wil je je amuseren op je board met 
andere boarders?

Wij trainen elke week met o.a. verfijning van je technieken, Fakie leren boarden, 
Freestyle boarden en grabs op de schans.

Wanneer:  van 01/09/15  tem 31/05/16

Trainingen:  zaterdag van 16u tot 18u

Prijs:  €375 zonder huur materiaal. Hierin is het abonnement voor de 
 kunstskipiste (onbeperkte toegang), de trainingen, de verzekering en  
 het lidmaatschap van de federatie Sneeuwsport Vlaanderen inbegrepen.

YETI-SNOWbOArDcLUb: KINDErEN

Wilt u leren slalommen? Yeti-skiclub biedt u die mogelijkheid. u hebt een degelijk 
parallelniveau, en u wilt beter leren skiën met een nieuwe uitdaging, dan raden wij u 
aan te komen slalommen. Door de wekelijkse trainingen van 2 uur, zal uw ski-niveau 
merkelijk verbeteren.

YETI-SKIcLUb: vOLWASSENEN SLALOm



YETI-SKIcLUb: vOLWASSENEN TEcHNIScHE TrAINING

U bent niet geïnteresseerd in slalom, maar U bent een ambitieuze skiër die een 
seizoen lang op hoger niveau skiles wilt krijgen. Is uw skiniveau minimum begin 
parallel, dan kan u les volgen op uw niveau.

• TRAININGEN WOENSDAG   
Wanneer:  elke woensdag  
  van 16/09/15 tem 23/03/16 van 20u tot 22u

Trainingen:  enkel techniektrainingen op verschillende niveau’s

Prijs:   €375 zonder huur materiaal (met dit abonnement kan u  
  onbeperkt vrij komen oefenen).

• TRAININGEN WOENSDAG   
Wanneer:  elke woensdag  
  van 16/09/15 t.e.m. 23/03/16 van 21u tot 23u

Trainingen:  slalomtrainingen op verschillende niveau’s 

Prijs:   €375 zonder huur materiaal (met dit abonnement kan u   
  onbeperkt vrij komen oefenen).

á2�





Onze taverne is altijd geopend tijdens de openingsuren van de skipiste. 

Het is heerlijk om er in een relaxte bergsfeer te genieten van de warme glühwein, 
of er je dorst te lessen na een skibeurt. 

Tijdens de openingsuren zijn er snacks te verkrijgen. na reservatie bieden wij u ook 
de volgende echte bergspecialiteiten aan:

Raclette: op authentieke raclettetoestel met een half wiel kaas op een houder, 
vergezeld van een assortiment charcuterie, grison, uitjes, augurken, aardappelen in 
de schil en brood.

Fondue Savoyarde: kaasfondue vergezeld van een assortiment charcuterie, grison, 
uitjes, augurken, aardappelen in de schil en brood

Fondue Bourguignone / Gourmet: Vleesfondue of pannetjes om zelf vlees te bakken 
vergezeld van een groenteschotel, 3-tal sausjes en ‘gratin dauphinois’.

Onze zaal op de eerste verdieping is uitermate geschikt voor reünies, feesten of 
seminaries. Op aanvraag maken wij ook aangepaste menu’s of buffetten. aarzel 
niet om ons meer inlichtingen en/of prijzen te vragen.

YETI-TAvErNE
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Wilt u uw kind een origineel verjaardagsfeestje geven dat hij nooit zal vergeten? 
Organiseer dan een verjaardagsfeestje bij Yeti-ski!!!

Wij bieden 2 formules voor kinderen van 6 tot 15 jaar, die elk ongeveer een  
3-tal uren in beslag nemen:

 SKI-feestje

1.5 uur skiles onder begeleiding van een monitor op de skipiste, gevolgd door een 
verjaardagstaart en 2 drankjes voor elk kind. nadien is er nog een kleine verrassing 
voor elk kind!

Prijs: (minimum 8 kinderen): €18 per kind 

YETI-vErjAArDAGSFEESTjES

 SNOWbOArD-feestje (vanaf 10 jaar)

1.5 uur snowboardles onder begeleiding van een monitor op de skipiste, gevolgd 
door een verjaardagstaart en 2 drankjes voor elk kind. nadien is er nog een kleine 
verrassing voor elk kind!

Prijs (minimum 8, maximum 10 kinderen):  €20  per kind 

á26



• 1 uur vrije ski, huur materiaal inbegrepen
• aperitief van het huis of fruitsap
• Raclette of fondue savoyarde (kaasfondue) à volonté vergezeld van een 

assortiment charcuterie, viande de grison, aardappel in de schil, uitjes en 
augurkjes

• Wijn of water à volonté tijdens de maaltijd

Prijs: €42 per persoon 
(minimum 20 personen)

 
• Dranken apart te betalen

Prijs: €36 per persoon  
(minimum 20 personen)

WENST U EvENTUEEL:

• 2 uur te skiën in de plaats van 1 uur
• monitoren die ski-of snowboardinitiaties verzorgen
• vleesfondue of gourmet 
• na het diner nog een koffie en dessert nemen …

Gelieve u dan bij ons te informeren over de mogelijkheden. Wij maken voor u een 
kant-en-klare oplossing naar uw wensen. aarzel niet ons te contacteren indien u 
meer inlichtingen wenst. á2�

bEDrIjFSEvENEmENTEN

leer uw collega’s eens in een andere omgeving kennen. Organiseer bij Yeti-ski uw 
personeelsfeesten, bedrijfsseminaries of andere bijeenkomsten.

Wij beschikken over een zaal met een maximumcapaciteit van 100   
personen die geschikt is voor al uw evenementen. 

Voor uw gasten bieden wij u volgende mogelijkheden:





rING WEST vAN brUSSEL:  
KOmENDE vAN GrOOT-bIjGAArDEN:
afrit 15: PEDE: op einde afrit rechtsaf, 
en dan onmiddellijk  de eerste straat 
links. Op het einde van deze straat 
rijdt u rechtdoor het sportcentrum 
van Pede binnen. De skipiste is op het 
einde van het sportcentrum gelegen.

rING WEST vAN brUSSEL: 
KOmENDE vAN cHArLErOI:
afrit 14: PEDE / MOORTEBEEK: op 
einde afrit links de ring onderdoor 
gaan en terug de ring oprijden in de andere richting om dan afrit 15 PEDE te nemen. Volg 
dan de weg zoals hierboven beschreven.

PEr mETrO
lijn 5 : Hermann-Debroux <-> Erasmus; halte Eddy Merckx 

PEr bUS
lijn 141 : Brussel – leerbeek, halte Eddy Merckx

lijn 142 : Brussel – leerbeek, halte Eddy Merckx

lijn 810 : Jette – Dilbeek – Halle, halte leemans

aan de verkeerslichten richting Quick bent u in de Olympische dreef.   
De skipiste ligt ongeveer 400m verder aan uw rechterkant,  
voorbij de Cora-supermarkt.   

PEr TrAm
lijn 31 : noordstation – Marius Renard; halte Marius Renard

lijn 81 : Montgomery – Marius Renard : halte Marius Renard

De skipiste bevindt zich in het park op ongeveer 300m 

PEr TrEIN
Vanaf Brussel-Zuid en dan neemt u metro, tram of bus.

mET OPENbAAr vErvOEr

GPS: 
Indien problemen met GPS, kies schollestraat nabij Olympische dreef. aan het 
begin van de schollestraat ziet u de skipiste.

WEGWIjzEr NAAr DE SKIPISTE

mET EIGEN vErvOEr

Afrit 15a
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