
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental Marketing GmbH
Dorf 84
AT-6306 Söll

Telefon:  +43 5333 400
Fax: +43 5333 400 9100
E-Mail: office@skiwelt.at

Brixen im Thale . Ellmau . Going
Hopfgarten . Itter . Kelchsau
Scheffau . Söll . Westendorf

HØJSÆSON UDEN FOR HØJSÆSON

19.12.2015 - 11.03.2016 05.12. - 18.12.2015 & 12.03. - 03.04.2016

Årg. 1995 - 2009 Årg. 1995 - 2009

Dagskort 20,50 18,50

Kombikort 1 ½ dage  
(fra kl. 12 + 1 endagskort) 34,00 30,50

2 dageskort 41,00 34,50

Kombikort 2 ½ dage  
(fra kl. 12 + 2 endagskort) 52,00 44,50

3 dageskort 61,50 52,00

4 dageskort 79,50 67,00

5 dageskort 98,50 83,50

5 i 7 dage 103,00 87,50

6 dageskort 112,00 95,00

7 dageskort 125,00 106,00

14 dageskort 192,00 163,50

PRISER FOR SKOLESKIKURSER 2015/16
Gyldig fra 20 personer (plus lærer)

Som skikurser for skoleelever behandles kun skikurser, der arrangeres med samtykke fra skolens tilsynsførende 
myndighed som udsteder en skolebekræftelse.

Deltagernes minimumsantal uden lærer, skal være 20 elever. Deltagerne i disse skikurser for skoleelever, får  
gruppeprisen for børn 
Skoleeleverne fødselsdato skal være angivet på deltagerlisten
De ledsagende lærere får en fribillet for hver 10 skoleelever.

Denne fribillet kan dog kun udstedes til lærere, der er angivet på skolens bekræftelse. Hvis der deltager færre elever 
i skikurser for skoleelever, kan der ikke stilles krav om fribilletter til skoleelever.

Det er ikke muligt at yde fradrag for lejlighedsvis udsættelse i løbet af skiugen. I dette tilfælde henviser vi til  
abonnementet 5 i 7 dage. At starte skikurset ved middagstid eller slutte det om formiddagen, giver heller ikke  
mulighed for en reducering af skipasprisen.

For skikurser for skoleelever, der opfylder ovennævnte betingelser, udgør priserne med alle rabatter taget i betragtning:

- Elevårgange: 1995 - 2009 (foto-ID-kort medbringes, kontrol ved laserne)
- Alle skipas er personaliserede og må ikke overdrages til andre. Videregivelse eller salg er ikke tilladt! Misbrug straffes med bøde!
- Alle kort i SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental er berøringsfrie. Alle takster plus € 2,00 pant for genbrugelige KeyCard!
- Alle priser i EURO og inkl. moms. Fejl og prisændringer forbeholdt! Alle priser uden forbindende.


