Algemene voorwaarden















Afzeggen van lessen minimaal 48 uur van te voren, anders
wordt deze les aangerekend.
Gelieve minimum 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn, te laat komen betekent minder skiën.
Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, het inhalen van lessen
wel.
Lessen zijn één skiseizoen geldig, dus niet overdraagbaar naar
een nieuw seizoen.
Lessen zijn persoonsgebonden.
Alle lessen/cursussen zijn inclusief het gebruik van ski of
snowboard materiaal.
Het gebruik van eigen ski’s of snowboard is niet toegestaan.
Eigen skischoenen mag je meenemen.
De minimale leeftijd voor het volgen van skilessen is 3 jaar en
voor het snowboarden 8 jaar.
Het lesgeld voor de geboekte lessen dient voor aanvang van
de eerste les te worden betaald door middel van contante betaling .
De skihal is enkel toegankelijk voor skiërs en snowboarders,
de toeschouwers blijven in de après-skibar tenzij de monitor u
roept.
Eigen meegebrachte consumpties worden niet toegestaan
Alle activiteiten bij SKI INN center Brugge beoefent u op eigen
risico.
In situaties waarin de algemene huisregels niet voorziet, beslist de directie.

Info indoorski- & snowboardpiste


Skiën en snowboarden op een rollend tapijt met verstelbare hellingshoek: op blauwe, rode en zwarte piste.

Tarieven ski en snowboard
Seizoen 15-16

Ski- en snowboardplezier voor iedereen





PRIJZEN

Altijd privé begeleiding
Ideaal voor zowel beginners als gevorderden
Voor kinderen vanaf 3 jaar
Als voorbereiding op uw skivakantie: opwarmen van de
spieren en ook het verfijnen van je ski– & snowboardtechniek
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Après-ski





Après-ski in een gezellige chalet met uitzicht op de piste
Kleed- en douche ruimte

Prijzen inclusief privéles en materiaal
Alle lessen zijn per persoon; lessen kunnen niet opgedeeld worden.

Ons advies
Ski– en snowboardlessen enkel op reservatie



Reservaties kunnen ter plaatse of via e-mail gebeuren.

Feestjes


Wenst u een feestje( communies, verjaardagen, lentefeest, aprés ski fuif) te geven vraag vrijblijvend onze offertes.



Beginnende skiërs en snowboarders raden
wij een minimum van 10 sessies aan
Openingsuren
September

Ma-Vrij 15 tot 19 uur
Oktober

Ma-Vrij 15 tot 20 uur

Zaterdag—zondag
10 tot 12 en van 14 tot 17 uur
November tot aan paasvakantie
Ma-Vrij
10 tot 12 en van 14 tot 22 uur
Zaterdag—zondag
10 tot 12 en van 14 tot 19 uur
Gesloten donderdagvoormiddag




