
Vereinigte Skischule Oberwiesenthal

LEARNING TO SKI 

in an easy, quick and safe manner

VÝUKA LYŽOVÁNÍ

Snadno  rychle  bezpečně



easy, quickly and safety

Welcome to the Vereinigte 
Skischule Oberwiesenthal in the 
Erzgebirge mountains.
Our separate ski area for beginners 
and children is probably unique in 
the Erzgebirge region. It covers 
an area of approx. 6,000 m2 and 
is situated in the centre of the city. 
Snowmaking facilities, ski merry-
go-round and floodlight ensure 
the best skiing conditions. Even 
very small children enjoy their les-
sons at “Fichtelchen’s Kinderland” 
and without exhausting clamber-
ing they improve their skills on the 
five slightly ascending magic car-
pets. Safety is our top most priority 
during skiing courses. Every child 
participating in a skiing course 
(as of Level 2) gets a bright yellow 
safety helmet free of charge for the 
duration of the course!

Course fees per person 
group course 
(alpine, cross-country, snowboard)
1 half-day (1 x 2 hours)  25,00  F
2 half-days (2 x 2 hours)  48,00  F
3 half-days (3 x 2 hours)  66,00  F
4 half-days (4 x 2 hours)  75,00  F
5 half-days (5 x 2 hours)  82,00  F
6 half-days (6 x 2 hours)  89,00  F
additional days (1 x 2 hours) as of the 3th day 15,00  F

Children group course 
(children aged 3 – 15 years)
1 half-day (1 x 2 hours)  24,00  F
2 half-days (2 x 2 hours)  45,00  F
3 half-days (3 x 2 hours)  57,00  F
4 half-days (4 x 2 hours)  65,00  F
5 half-days (5 x 2 hours)  72,00  F
6 half-days (6 x 2 hours)  79,00  F
additional days (1 x 2 hours) as of the 3th day 13,00  F

Private courses
1 person for 1 hour  39,00  F
for each additional person for 1 hour  12,00  F
1 person for 1,5 hour  57,00  F
for each additional person for 1,5 hour  14,00  F
1 person for 2 hour  72,00  F
for each additional person for 2 hour  16,00  F

Alpine per day 5 days
Alpine, children’s equipment  11,00 F 44,00 F
Alpine, Junior Ski 13,00 F 52,00 F
Top-Ski (skis, boots, poles) 16,00 F 64,00 F
Top-Ski (skis, poles) 13,00 F 52,00 F
boots 5,50 F 22,00 F
Telemark equipment 16,00 F 64,00 F

Helmet per day 5 days
Children’s helmet, free of 
charge during the duration of 
the course, otherwise 3,00 F 12,00 F

Nordic Fitness cross-country per day 5 days
TOP 13,00 F 52,00 F
Snow Shoes 13,00 F 52,00 F

Snowboard per day 5 days
Snowboard + boots  16,00 F 64,00 F
Snowboard kids + boots 11,00 F	 44,00 F
softboots 5,50 F 22,00 F

Fun Sport Equipment per day 5 days
sleds  5,00 F 20,00 F 
snowbike, snowfox (½ Tag) 11,00 F
snowbike, snowfox (1 Tag)  19,00 F 76,00 F
snowplad  11,00 F 44,00 F

OPENING HOURS
with the beginning of the season from Monday to Sunday from 8.30 am to 5.00 pm
RENTAL SERVICE
open daily, it is possible to rent your equipment the day before your course starts. 
The equipment will be available from 3.00 pm and the afternoon will be free of charge.
COURSE TIMES
alpine skiing or snowboard group courses, daily from 10.00 to 12.00 am or
2.00 to 4.00 pm, cross-country skiing courses 2.00 to 4.00 pm or on request
PRIVATE COURSES
daily from 8.45 to 9.45 am and/or 12.15 to 1.45 pm or on request
REGISTRATION DEADLINE
for all courses and collection of the course tickets is 45 minutes before the start of the course
PUBLIC HOLIDAYS
open all year round. Course times vary slightly during the Christmas holidays and New Year’s Day. Weekly 
courses are grouped every Monday at 10.00 am and 2.00 pm and, in addition, every Sunday in February. 

Ski Rental – Rates

Hire for 5 days 

pay only for 4!

We are located immediately behind the mountain 
rescue service building. You can store your skiing 
equipment hired from our rental service here free of 
charge. Course participants can hire their equipment 
the day before their course starts from 3.00 pm without 
having to pay for the day. Special fees for groups on 
request. All prices are inclusive of VAT and subject to 
changes.



snadno, rychle a bezpečně

Nejlepší předpoklady pro váš kurz
V Krušných horách se nachází 
snad jedinečný, centrálně v 
obci umístěný jištěný lyžařský 
areál Sdružené lyžařské školy 
Oberwiesenthal o přibližné 
rozloze 6000 m2 se zasněžovacím 
zařízením, lyžařským kolotočem 
a umělým venkovním osvětlením, 
který je ideální pro začátečníky 
a děti. Díky vzrůstajícím délkám 
5 kouzelných koberců budou mít i 
ti nejmenší ve „Fichtlíkově dětském 
ráji“ zaručeně úspěch a radost ze 
svého snažení bez toho, aniž by 
museli namáhavě zdolávat svah. 
Bezpečnost má v našich lyžařských 
kurzech naprostou prioritu. Malým 
účastníkům kurzů (od stupně 2) 
budou po dobu trvání kurzu zdarma 
zapůjčeny zářivě žluté bezpečnostní 
lyžařské přilby!

Kurzovné na osobu 
Skupinové kurzy lyžování pro dospělé 
(sjezd, běžky, snowboard)
1 půlden (1 x 2 hod)  25,00  F
2 půldny (2 x 2 hod)  48,00  F
3 půldny (3 x 2 hod)  66,00  F
4 půldny (4 x 2 hod)  75,00  F
5 půldní (5 x 2 hod)  82,00  F
5 půldní (5 x 2 hod)  89,00  F
prodloužení (1 x 2 hod) od 3. dne  15,00  F

Skupinové kurzy pro děti 
(3 až 15 let)
1 půlden (1 x 2 hod)  24,00  F
2 půldny (2 x 2 hod)  45,00  F
3 půldny (3 x 2 hod)  57,00  F
4 půldny (4 x 2 hod)  65,00  F
5 půldní (5 x 2 hod)  72,00  F
6 půldní (6 x 2 hod) neděle - pátek  79,00  F
prodloužení (1 x 2 hod) od 3. dne  13,00  F

Soukromé kurzy
1 osoba na 1 hod  39,00  F
každá další osoba 1 hod  12,00  F
1 osoba na 1,5 hod  57,00  F
každá další osoba 1,5 hod  14,00  F
1 osoba na 2 hod  72,00  F
každá další osoba 2 hod  16,00  F

Sjezdové lyžovánít per den 5 dní
Dětská výstroj 11,00 F 44,00 F
Výstroj pro juniory 13,00 F	 52,00 F
Top výstroj
(lyže, boty, hole) 16,00 F 64,00 F
Top výstroj (lyže, hole) 13,00 F	 52,00 F
Boty 5,50 F	 22,00 F
Výstroj na telemark 16,00 F	 64,00 F

Lyžařské přilby per den 5 dní
Dětská přilba po dobu trvání
kurzu zdarma, jinak 3,00 F	 12,00 F

Nordic Fitness běh na lyžích  per den 5 dní
TOP 13,00 F 52,00 F
Sněžnice 13,00 F 52,00 F

Snowboard per den 5 dní
Snowboard + boty  16,00 F 64,00 F
Snowboard + dětská boty 11,00 F 44,00 F
softboots 5,50 F 22,00 F

Výstroj pro zábavu na sněhu per den 5 dní
Saně  5,00 F	 20,00 F 
Snowbike, Snowfox (½ dne) 11,00 F
Snowbike, Snowfox (1 dne) 19,00 F  76,00 F
Snowplad 11,00 F 44,00 F

PROVOZNÍ DOBA
od zahájení sezóny denně od 08.30 do 17.00 hod
PŮJČOVNA
Otevřeno denně. Na požádání zapůjčíme výstroj o den dopředu
od 15.00 hod, aniž byste museli za odpoledne uhradit poplatek.
DOBA VÝUKY
Skupinový kurz sjezdového lyžování nebo kurz snowboardingu denně od 10.00 do 12.00 nebo
od 14.00 do 16.00 hod. Kurzy běhu na lyžích od 14.00 do16.00 hod nebo po domluvě.
SOUKROMÉ KURZY
Denně od 8.45 do 09.45 hod a/nebo od 12.15. do 13.45 hod nebo po domluvě.
TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ
Je pro všechny kurzy 45 minut před zahájením kurzu. V této době je také třeba si vyzvednout
výukový lístek.
SVÁTKY
Otevřeno nepřetržitě. O Vánocích a na Nový rok mírně upravené doby konání kurzů.
Hlavní rozvrh: Pro všechny týdenní kurzy vždy pondělí 10.00 a 14.00 hod a navíc neděle v měsíci únoru.

Půjčovna – ceník

Najdete nás hned za budovou horské hlídky. Můžete si 
zde zdarma odložit lyžařskou výstroj zapůjčenou v naší 
půjčovně. Účastníci kurzu si mohou zapůjčit výstroj o den 
dopředu od 15.00 hod, aniž by museli hradit poplatek 
za tento den. Po dohodě mimořádné ceny pro skupiny. 
Všechny ceny zahrnují zákonem stanovenou daň z přidané 
hodnoty. Změny vyhrazeny.

Vypůjč si na 5 dní 

a zaplať jen 4!



i

Vereinigte Skischule

Elldus 
Resort

Appartementhotel
Jens Weißflog

Alpina Lodge

Busparkplatz
(Be- und Entladen) 

AHORN Hotel 
Birkenhof

FichtelberghausHotel Sachsenbaude
AHORN Hotel Am Fichtelberg

Sport- und
Freizeitcenter

Rodelbahn

Haus
Wiesenthal

Fichtelchens Kinderland
Anfängergelände mit
Skikarussel und Zauberteppiche

Rathaushotels

Schwebebahn

Vierer-Sesselbahn

Eisstadion

Markt

Bahnhof

Talstation
Schwebebahn

SpeicherbeckenSkilift (D)
Skilift (C)

Schwimmhalle Karlsbader Str.

      
                              Annaberger Straße

Karlsb
ader Str.

Hüttenbachstraße

    Vierenstraße
           Vierenstraße

        Dr.-Jäger-Straße

PANORAMA Hotel

Courses for all snow sports and for all ages,
children´s ski school from 3 years on, group courses
and private lessons, large rental centre with free ski room
Kurzy všech zimních sportů pro všechny věkové skupiny,
škola lyžování pro děti od 3 let, kurzy pro skupiny i jednotlivce,
velká půjčovna se skladem lyží

Centrally located and secured area with:
snow-making facility, ski carrousel, 6 magic carpets, floodlight, 
Easy Fun Park, cross-country skiing trail for beginners,
large sun terrace and apres ski hut. 
Centrálně situovaný, zabezpečený areál se: 
sněžným dělem, lyžařským kolotočem, 6 kouzelnými koberci, 
umělým venkovním osvětlením, parkem Easy fun, 
běžkařskou stopou pro začátečníky, velkou sluneční terasou a chatkou aprés ski

Special children´s ski area for our youngest kids
Dětský lyžařský areál speciálně pro naše nejmenší

SNOW-V

Learning a snow plough 

in next to no time!

(metoda) SNOW-V

Naučí Vás plužit,

než řeknete švec!

VEREINIGTE SKISCHULE OBERWIESENTHAL
Vierenstraße 10 a · 09484 Kurort Oberwiesenthal
Tel. 037348 8619 · info@skischule-oberwiesenthal.de
www.skischule-oberwiesenthal.de


