
CONTACT
Outdoor Valley Wintersport 
Rottebandreef 10
2661 JK Bergschenhoek

Gratis parkeren voor de deur.

Telefoon       010 522 07 55
Email        info@outdoorvalleywintersport.nl 
Website        outdoorvalleywintersport.nl

OPENINGSTIJDEN
SKIBANEN/RESTAURANT
Eind september t/m maart
Woensdag en vrijdag 14:00 - 22:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 18:00 uur

TUBINGBANEN
Gehele jaar geopend
Woensdag en vrijdag 14:00 - 17:00 uur
Zaterdag en zondag 11:00 – 17:00 uur

TUBING
Met een band in een parcours zo snel mogelijk de berg af. Voor de echte 
snelheidsduivels zijn er Funtubing banen, deze gaan rechtdoor. Ook is er de Extreme 
tubing baan met bochten. Snelheden tot wel 50 km per uur zijn geen uitzondering.
In de periode maart t/m september zijn ook onze Mega Splash banen open, deze 
eindigen in het water!

De tubingbanen zijn het hele jaar door geopend op woensdag- en vrijdagmiddag van 
14:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

BARBECUE & TUBING
Voorbeeld arrangement: vanaf 20 personen: 
1 uur tubing met na afloop barbecue met 
verschillende soorten vlees en/of vis, diverse 
koude salades, stokbrood met kruidenboter en 
frites. 

Alle combinaties van tubing, skiën, 
snowboarden, barbecues, lunches, buffetten, 
etc. zijn mogelijk.

EETCAFÉ
Voor een lekkere kop koffie, 
glühwein of warme choco ben 
je bij ons altijd welkom. In 
onze après-ski stube is het altijd 
gezellig en kun je genieten van 
het uitzicht op de skibanen. Ons 
café-restaurant is toegankelijk 
voor iedereen.

Het is voor de fun, maar tegelijkertijd pompt de 
adrenaline door je lijf. Met een snelheid van 50 
km per uur roetsj je in een opblaasbare band, 
over een baan van twee meter breed en 100 
meter lang, met scherpe bochten naar beneden.

Feestje vieren? Bij ons gaat het dak er altijd 
af! Succes gegarandeerd! Wij organiseren 
een gezellig avondvullend programma in 
diverse stijlen voor grote en kleine groepen. 
Een professionele DJ zorgt met zijn muziek en 
lichtshow voor de perfecte sfeer.

Outdoor Valley Wintersport is gelegen in 
het Hoge Bergse Bos in Bergschenhoek. 
De kunstskibaan is de ideale plek voor 
kinderen en volwassenen om te leren 
skiën en snowboarden. Ook voor ervaren 
wintersporters is het de plek om voor 

de vakantie nog even de techniek op te 
frissen en te verbeteren. In de praktijk is 
skiën op de buitenbaan iets anders dan 
in de sneeuw, maar als je goed kunt skiën 
op de baan dan gaat het in de sneeuw 
als vanzelf.

Goed om te weten:
  Al vanaf 5 jaar
  4 verschillende banen
  Leuk als kinderfeestje
  Te combineren met al onze    
  arrangementen

Goed om te weten:
  Grote en kleine groepen
  Actief en ontspannen
  Gratis parkeergelegenheid
  All-inclusive arrangementen

ARRANGEMENTEN
Outdoor Valley

Kanosport Zwalker

Outdoor Valley Sports

Outdoor Valley Wintersport

START YOUR WINTER

adventure
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BORSTELBAAN EN SNEEUWMAT
Er is geen verschil tussen het skiën of snowboarden 
in de sneeuw en op onze borstelbaan en 
sneeuwmat. Het gevoel van glijden, diepte en 
snelheid is gelijk aan dat van in de bergen. Ervaar 
het zelf tijdens een van onze gratis proeflessen.

Outdoor Valley Wintersport biedt snowboard- 
en skilessen aan voor jong en oud, op ieder 
niveau. Op de borstelbaan staan voortgang en 
succes voorop. Onze leraren worden geschoold 
volgens de Oostenrijkse leermethode en 
bereiden je voor op een zorgeloze wintersport.

Goed om te weten:
  Skiën vanaf 3 jaar
  Snowboarden vanaf 7 jaar
  Goede basistechnieken
  Privé- en groepslessen

CURSUSSEN SKI/BOARD 2018/2019
Lessen (50 min.)
Start 3e week september
13 lessen*
20 lessen*
27 lessen*
Start medio oktober
10 lessen
17 lessen
24 lessen*
Start begin november
7 lessen
14 lessen
21 lessen*
Start eind november
4 lessen
11 lessen
18 lessen
Start begin januari
7 lessen
Start begin maart (daltarief)
7 lessen (gratis materiaal)
Start begin mei (daltarief)
8 lessen (gratis materiaal)
Kerstcursus A 4 lessen
4 lessen (90 min.) 26 t/m 29 dec.
Incl. Tuben na afloop
Kerstcursus B 3 lessen
3 lessen (90 min.) 2 t/m 4 jan.
Incl. Tuben na afloop
Privélessen
1 les (50 min.)
3 lessen (50 min.)
6 lessen (50 min.)

Beginner
Geen ski ervaring.
Licht gevorderd
Remmen en de eerste bochten.
Licht gevorderd
Bochten in ploeg.
Gevorderd
Bochten parallel.
Vergevorderd
Carven en fun elementen.
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Beginner
Geen snowboard ervaring.
Licht gevorderd
Roetsjen.
Licht gevorderd
Eerste bochten.
Gevorderd
Bochten aan elkaar.
Vergevorderd
Carven en fun elementen.

EEN GOEDE VOORBEREIDING
Door kinderen hun eerste ski-ervaring te geven 
in een gecontroleerde omgeving in hun eigen 
taal, zal de stap naar de skiles in het buitenland 
een stuk makkelijker zijn. Eenmaal in het 
buitenland hebben de kinderen een voorsprong 
en zullen ze sneller vooruitgang boeken.

Leren skiën bij Outdoor Valley Wintersport 
kan al vanaf 3 jaar! Wij nemen kinderen 
spelenderwijs mee in de wereld van de 
wintersport. Voor kinderen van 3 en 4 jaar zijn 
er mini lessen van 25 minuten. Kinderen vanaf 4 
jaar krijgen 50 minuten les.

Goed om te weten:
  25 en 50 min. lessen
  Verschillende hulpmiddelen
  Geschoolde leraren
  Eenvoudige en uitdagende
  afdalingen

3 EN 4 JAAR
Kinderen vanaf 3 jaar leren het 
skiën spelenderwijs, oefenen 
zelfstandig het remmen en 
proberen hun eerste bochten te 
maken. De mini lessen duren 25 
minuten.

BUDDY
Bij ons leren kinderen het skiën en snowboarden samen met Buddy. Je zou de Outdoor 
Valley mascotte zomaar eens op de pistes tegen kunnen komen.

GRATIS PROEFLES
Wil je kennismaken met het 
skiën en/of snowboarden 
op onze skibaan? Boek dan 
nu een gratis proefles via 
outdoorvalleywintersport.nl.

Ongeacht of je beginner of (ver)gevorderd 
bent, wij bieden in groeps- of privéverband 
vooruitgang en succes op alle niveau’s.
Met veel plezier, afwisseling en gezelligheid 
leer je de nieuwste skitechnieken tijdens een 50 
minuten duren les.

Goed om te weten:
  Volgens de Oostenrijkse
  leerweg
  Gediplomeerde leraren
  Voor alle niveau’s

*Inclusief gratis seizoenskaart t.w.v. 85,-. | Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

SKISCHOOL

SKIËN SNOWBOARDEN

KINDERENNIVEAU’S KINDEREn


