
Ceník lyžařské školy
+420 494 663 385, http://skiskoladestne.cz/

Výuka

Čas výuky 09:00 – 09:50 10:00 – 15:50

Počet absolvovaných hodin 1. - 4. hodina 1. a 2. hodina 3. a 4. hodina od 5. hodiny

Sezona vedlejší hlavní vedlejší hlavní vedlejší hlavní vedlejší hlavní

Počet osob 1 osoba 370 Kč 450 Kč 400 Kč 480 Kč 380 Kč 460 Kč 360 Kč 420 Kč

2 osoby 430 Kč 560 Kč 470 Kč 600 Kč 440 Kč 570 Kč 420 Kč 530 Kč

3 osoby 530 Kč 660 Kč 580 Kč 700 Kč 540 Kč 670 Kč 500 Kč 630 Kč

každá další 90 Kč 90 Kč 90 Kč 90 Kč

–Vedlejší sezona: do 26.12.2017
–Hlavní sezona: od 27.12.2017
–Uvedené ceny jsou za 50 minut výuky.
–Od 3. výukové hodiny sleva, sleva se poskytuje na jméno a je nepřenosná.
–Výuková hodina začíná v každou celou a trvá 50 minut
–V ceně výuky je použití přepravních zařízení lyžařské školy, tj.: provazových vleků, pojízdného koberce 
a kolotoče.
–Při výuce na vlecích skiareálu je pro děti do 12-ti let v ceně zapůjčení ochranné přilby a reflexní vesty.

Balíček

1 hodina
privátní výuky

+  1 hodina
Yettiho hřiště

+

zapůjčení vybavení na 1 den
(lyže/prkno, boty, přilba)
Možnost prodloužení výpůjční doby pouze
za 160,- Kč / den (lyže prkno do 130 cm)
za 250,- Kč / den (pro delší lyže/prkno)

600 Kč

Dětský klub

Animační program pro děti od 4 let. Na 2 hodiny se o Vaše děti postaráme, budou si hrát a bavit se na 
lyžích i bez nich.

     10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00       480,- / osoba / 2 hodiny        

– probíhá na Yettiho hřišti, případně sjezdovkách skiareálu
– přihlášky a platba na Yettiho hřišti, 
  nebo v kanceláři lyžařské školy

Podmínky
- u začátečníků věk alespoň 5 let
- u ostatních schopnost zastavit
- účast alespoň 3 dětí

 

Yettiho hřiště Pro klienty s vybavením (lyže/prkno, boty) 
z naší půjčovny

Provozní doba:  9-16 hod.

Pondělí-pátek Sobota-neděle
27.12.2017-1.1.2018

Pondělí-pátek Sobota-neděle
27.12.2017-1.1.2018

 1 hodina 70 Kč / os. 90 Kč / os. 50 Kč / os. 60 Kč / os.

 2 hodiny 120 Kč / os. 150 Kč / os. 90 Kč / os. 100 Kč / os.


