
VELKOMMEN TIL
SKISTAR
LÆR SEKS UNIKKE SKISTEDER I TRE LANDE AT KENDE



SKABER MINDEVÆRDIGE 
FJELDOPLEVELSER
SkiStar består af de fem største skisteder i Skandinavien, den maleriske 
alpeby St. Johann i det østrigske Tyrol samt 
Hammarbybacken midt i Stockholm. Tilsammen tilbyder disse 
skisteder et tagselvbord af vinteroplevelser for skiløbere på alle 
niveauer, hvor gæstens skioplevelse altid er i fokus.

SkiStar Lodge, Snemanden Valle, SkiStar Snow Parks, SkiStar Fun Rides og MySkiStar 
er nogle af  de koncepter, som SkiStar tilbyder i kombination med skioplevelsen, 
der står i centrum. Børnenes favorit, Valle, passer godt på børnenes helbred og 
velbefindende. Han byder på aktiviteter for børn og familier i skiområderne og 
kan opleves året rundt i appen, i børneprogrammer og i film. Medlemsklubben 
MySkiStar har mere end 1 million medlemmer. Med MySkiStar er både til nytte og 
til sjov. Underholdning i form af  personlige skistatistikker, se, hvor dine venner er 
på bakkerne, saml pins, og udfordr familie og venner. Derudover for du bonus på 
alt det, du køber online samt unikke medlemsrabatter. 
 

Velkommen til SkiStar.

SNEGARAN

TI
SN

EGARANTI

Vi garanterer alpint skiløb. Vores snegaranti 
indebærer, at du enten får pengene tilbage 
eller kan ændre din rejse, hvis ikke 
skiproduktet opfylder det, vi har lovet. 
Snegarantien gælder på vores skandinaviske 
skisteder fra jul til sæsonens sidste skidag.

Du finder alle oplysninger på

Skisteder 6
Pister 390+
Lifte 230+
Børneområder Ja
Snow parks Ja
Fun Ride Ja
Skiskole  Ja
Skiskoleelever ca. 85 000
Indkvartering ca. 6 000
Antal skidage 5 800 000+
Præparerede pister ca. 500 km
Snesystem  Ja
Aftenbelysning  Ja
Børnepasning  Ja

FAKTA OM SKISTAR

Inklusive Hammarbybacken i Stockholm



Flyg direkt till 
Sälen och Trysil 

VELKOMMEN TIL 
VALLES VERDEN
SNEMANDEN VALLE ER BØRNENES BEDSTE VEN. HAN ELSKER AT 
BYDE PÅ LÆRERIG UNDERHOLDNING. VALLE VIL GERNE INSPIRERE 
BØRN TIL AT LÆRE, BEVÆGE SIG, HAVE DET GODT OG SKABE EN 
LIVSLANG INTERESSE I, HVAD HAN ELSKER ALLERMEST – SNE. 

I Valles App kan børnene opleve Valle året rundt. 
Her er både sjov og lærerig underholdning, som 
f.eks. historien om Valle, flere spil, videoer, Valles 
egne emojis og meget mere. 

Kreativ og fuld af energi som Valle er, så har han selvfølgelig også sine 
egne sange, Valles hits, på Spotify. Øv trinnene med hjælp fra Valles musikvid-
eoer, enten på YouTube eller i Valles app, så er du klar til at mødes med Valle 
og bare give den gas enten hjemme i stuen eller på bakken til Valles show.

I Valles skiskole lærer børn mellem 3 og 9 år at være trygge og sikre 
skiløbere sammen med snemanden Valle og Valles bedste venner, 

skilærerne. Ud over at svinge, bremse og køre i lift møder børnene 
nye venner, og med Valles løberegler lærer de at løbe sikkert 
og forsvarligt på bakkerne. Efter afslutningen af skiskolen får 
alle børn et særligt Vallediplom med Valles skiløbsregler og et 

skikørekort. Valles skiskole har flere lærerige film på SkiStars You-
Tube-kanal. I Valles app kan børnene øve sig på Valles skiløbsregler 

hjemmefra eller på rejsen til Valle.

Valle har også endeligt fået sit helt eget børneprogram – Valles Hygglo på 
YouTube. En serie på ti episoder, hvor læring og humor er i fokus. Vi 
kommer med ind i Valles hjem, hvor han hjælper nye venner med at løse 
forskellige problemer. Med Valles Hygglo tages Valles 
værdier og budskaber til næste niveau.

business@skistar.com | +46 72 57 17 550 | +47 95 80 24 64 

Byt storbyens støj ud med ægte fjeldatmosfære, og få 
engagerede medarbejdere. Kombinationen af fysiske 
aktiviteter og produktive møder skaber de bedste 
betingelser for en vellykket konference med gode 
resultater af den investerede tid. På vores skisteder er 
der alle betingelser for en vellykket konference for alt 
fra små ledelsesgrupper til hele virksomheder. 

Vi hjælper med at skabe helt unikke løsninger for alle 
typer af grupper, med alt fra en lille bjerghytte til et 
moderne konferencehotel, foredragsholdere, aktivi-
teter, rejseløsninger, middagskoncept, underholdning 
m.m. Fjeldene kan byde på en bred vifte af aktiviteter 
i kombination med naturoplevelser hele året rundt. 
Sammen finder vi frem til løsninger, der matcher jeres 
forudsætninger, og vi vælger det bedste fra vores seks 
unikke rejsemål.

SkiStar Business
VÆRDISKABENDE KONFERENCER 
I FJELDATMOSFÆRE

Læs mere skistar.com/business Året rundt 
på YouTube

SkiStar 
Snow Parks
Vores parker er bygget, så de er sjove, 
udfordrende og inspirerende for skiløbere og 
snowboardere på alle niveauer og i alle aldre. 
Vores parker er desuden et naturligt 
samlingssted for børn og unge. Her står 
nybegyndere og nogle af Nordens bedste 
skiløbere og snowboardere side om side. Vi 
værner om kammeratskabet og fællesskabet, 
og alle er velkomne, uanset niveau og alder. 
Snow Parks findes på alle vores skandinaviske 
skisteder, og for at kunne tilbyde større 
variation er der ofte mere end en park.

SkiStar Fun Ride er et eventyrsskiområde med inspiration 
fra en Snow Park og en skicrossbane, som vi på en legende måde 
har kombineret med en almindelig skibakke. På vej ned gennem 
banen møder du herlige velodromkurver, der er inspireret af  ski-
cross-arenaer, og nemmere bokse og hop, som også findes i vores 
Snowparks. Men det, der gør Fun Rides til noget helt særligt, 
er legen – her passerer du broer, bølget terræn, tunneler og en 
masse andre sjove elementer, som du ikke finder andre steder!

S.M.A.R.T skiløb
For at skiløbet skal være sikkert for alle, uanset erfaring, er det vigtigt at respektere de regler og retningslinjer, som findes i vores parker.

SE OP

MAGELIG START MED ENKLE TRICK
ANVEND HJELM OG RYGSKJOLD
RESPEKTER ANDRE

TAG DET ROLIGT



PLANLÆG DIN FERIE
For at gøre det så enkelt som muligt, kan du 
bestille hele skiferien, lige fra indkvartering 
til SkiPass, leje af sko og bestilling af skiskole, 
direkte på skistar.com

SKISTAR-APPEN
DIN GUIDE PÅ PLASS

I SkiStar-appen kan du se vejret, åbne lifte 
og pister, venners placering på bakken og 
følge din løbsstatistik samt løbs-toplister. 
Her er også pistekort, webkameraer, tilbud 
og oplysninger om aktiviteter, restauranter 
og butikker. I appen kan du også finde 
bestillingsoplysninger.

MySkiStar 
mere værdi og bonus på din skiferie

Gratis WiFi på vores skianlæg

Bonus på alt, du køber online

Hold styr på, hvor familie og 
venner befinder sig på bjerget

Personlig løbsstatistik

Start og deltag i udfordringer 
på din skiferie

Fe hvor mange kalorier, du 
forbrænder

Saml pins baseret på dine 
fremskridt på bakken

Særtilbud og rabatter

Når du bliver medlem af MySkiStar, åbner der sig nye muligheder for dig på din 
skiferie.

Ikke nok med at du får bonus på alle dine onlinekøb på skistar.com og skistarshop.
com, men når du registrerer dit SkiPass på din profil, bliver det fyldt med rabatter og 
tilbud på for eksempel skiudlejning og skiservice.
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Change

LINDVALLEN

-7°C
Sunny

0,0 mm
Snowfall 1,2 m/s

Wind 70 cm
Snowdepth

11/13
Open lifts 8/9

Open slopesACTIVITIES

Hundfjället09:00 Kexchoklad-jakten 14:45 Valles Show

Lindvallen

Show more

VALLE

MORE INFORMATION

Valle the snowman is the children’s 
best friend on the ski slopes. He...

Ski bus timetable

HÖGFJÄLLET

Högfjället
17:00 Afterski

Sälen
Deals

Piste map
Bookings

Profi le

SkiStarshops

Restaurants

NEW AIRPORT

 10-25 MIN FROM SÄLEN 
40 MIN FROM TRYSIL



ET FAMILIESKISTED  
I HJERTET AF TYROL
Lettilgængeligt og afslappende for livsnydere i alle aldre.

Antal lifte  17+

Antal rullebånd 4+ 

Antal pister 22+

Børneområder Ja 

Snow parks Ja 

Længste løjpe  6 000 m

Faldhøjde 940 m

Højeste præparerede kørehøjde  1 604 m

Pister med aftenbelysning  Ja

Samlet pistelængde  43 km

Blå bakker 10 

Røde bakker 11 

Sorte bakker 1 

Restauranter  20+ 

Barer/natklubber Ja 

Børnepasning Ja

St. Johann in Tirol er et charmerende tyrolsk 
skisted i hjertet af de østrigske 
Kitzbüheler-alper. Det er et perfekt rejsemål 
for familier, som ønsker at koble af på ferien 
med god mad og et afslappet tempo på 
bakkerne. Tre gondoler og femten lifte tager 
skiløberne op til toppen af skiområdet, 1.604 
meter over havets overflade. Fra toppen kan 
du nyde godt af 43 km skønt skiløb på brede 
røde og blå bakker på nordsiden af 
Kitzbüheler Horn. Derudover tilbyder St. 
Johann in Tirol store områder til børn og 
nybegyndere, hvilket gør skistedet til det 
ideelle valg for familier og skiløbere, som kan 
lide et roligere tempo.

Med tre internationale lufthavne inden for en 
radius af 150 km samt tog, der stopper lige 
midt i byen, er St. Johann in Tirol let at komme 
til fra de fleste større byer i Europa. De mange 
transportmuligheder og det omfattende udvalg 
af restauranter og østrigske gasthaus omkring 
skiområdet gør St. Johann til det perfekte sted 
for livsnydere i alle aldre.

FAKTA OM ST. JOHANN IN TIROL

LTI ALPENHOTEL KAISERFELS HOTEL & WIRTSHAUS POST 

I januar 2015 åbnede dette firstjernede hotel med 31 renoverede 
værelser og en helt ny bygning med 99 værelser, og dermed i alt 130 
værelser, på løjpen ved Eichenhof-liften med en perfekt beliggenhed 
ved ski- og vandreområdet St. Johann in Tirol. 

Hotellet ligger ved gågaden i St. Johann in Tirol. Dette urbane first-
jernede hotel er det perfekte udgangspunkt for aktiviteter. De skønne 
Kitzbühel-alper ligger lige ved hotellet, og svævebanen i skiområdet 
ligger fem minutters gang væk.
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facebook.com/skistarstjohann

instagram.com/skistarstjohann



RADISSON BLU RESORT RADISSON BLU MOUNTAIN RESORT

Radisson Blu Resort Trysil har en perfekt beliggenhed mellem skibakkerne. 
Vælg mellem lyse, rummelige suiter, hotelværelser og lejligheder. Konceptet 
Trysil Prestige tilbyder også muligheden for at bo i lejligheder med op til 14 
sengepladser. Her kan du opleve eventyrbad indenfor med FlowRider, spa, 
bowling, restauranter og meget mere.

Radisson Blu Mountain Resort tilbyder en moderne indkvartering med 
fantastisk udsigt over Trysilfjeldet. Her findes alle typer indkvartering, fra 
suiter og hotelværelser til lejligheder i forskellige størrelser og med og uden 
køkken. Ski in/ ski out, underholdning, spa og restauranter er bare nogle af de 
bekvemmeligheder, som hotellet tilbyder.

Antal lifte  30+

Antal rullebånd  7+

Antal pister  68+

Børneområder  Ja

Snow parks  Ja

Fun Ride Ja

Længste løjpe  5,000 m

Faldhøjde 685 m

Højeste præparerede kørehøjde  1,100 m

Pister med aftenbelysning  Ja

Samlet pistelængde 78 km

Grønne bakker  21

Blå bakker  17

Røde bakker  18

Sorte bakker 11

Restauranter  32+

Barer/natklubber  13+

Børnepasning Ja

Trysil som skisted kan helt enkelt opsummeres 
med ordene gennemtænkt, familievenligt og 
moderne og med et stort udbud af god  
indkvartering. 
 
På Norges største skisted er alt bygget op 
omkring Trysilfjeldet med brede og lange bakker, 
som snor sig ned ad fjeldsiderne og fortsætter 
ned under trægrænsen. Her kan du mere eller 
mindre beholde skiene på hele ugen, eftersom 
restauranter, indkvartering og alle typer af 
bekvemmeligheder ligger tæt på.

Trysil består af fire sammenhængende skiom-
råder, og løbet varierer fra udfordrende sorte 
pister til velindrettede nybegynderområder. Store 
børneområder på begge sider af fjeldet sørger 
for, at de yngste skiløbere trives lige så godt som 
de lidt ældre, og hele familien garanteres en god 
skioplevelse.

FAKTA OM TRYSIL
TRYSIL

instagram.com/skistartrysil

facebook.com/SkiStarTrysil

NORGES STØRSTE SKISTED
Et moderne skisted for familier, som elsker skiløb.

NEW AIRPORT

40 MIN FROM TRYSIL



KOSMOPOLITISK ATMOSFÆRE
En unik kombination af skiløb og underholdning i Nordeuropas 
mest hyggelige og trendy fjeldby

COPPERHILL MOUNTAIN LODGE HOLIDAY CLUB HOTELL

På toppen af storslåede Björnen ligger Copperhill Mountain Lodge med 
direkte adgang til pistesystemet og en udsigt, som strækker sig flere kilometer 
over fjeldet. Hotellet har eksklusive værelser og suiter, en stor spa med 
fitnesscenter, en berømt restaurant, barer, en SkiStarshop og sin egen 
helikoptertjeneste.

Familievenlig indkvartering af høj kvalitet i værelser, lejligheder eller 
strandvillaer ved Åresøen. Udover det omkringliggende fjeld er der en 
restaurant, bowling, børnepasning og et oplevelsesbad med spa og 
fitnesscenter.

Åre består af tre rejsemål: Åre by, 
Duved og Björnen. Charmerende Åre 
er kendt for at være det mest trendy 
skisted i Nordeuropa og er også 
berømt for sin internationale atmos-
fære med gæster fra en række forskel-
lige lande. Den lange alpine tradition 
kombineret med et bredt kulinarisk 
udvalg og fremragende underholdning 
gør, at Åre kan tilbyde følelsen af 
skiferie og storbyferie i et.

Pisterne i Åre tilbyder alt fra 
nybegyndervenlige bakker til de 
sværest tænkelige, hvilket gør det 
nemt for alle at finde deres favorit. 
Åre har også været vært ved flere end 
100 konkurrencer i verdensmestersk-
abet og 3 alpine verdensmesterskaber 
gennem årene.

DUVED

Antal lifter 42+

Antal rullebånd 5+

Antal pister 89+

Børneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Børnepasning Ja

Længste løjpe 7 000 m

Faldhøjde 890 m

Højeste præparerede kørehøjde 1 274 m

Antal pister med aftenbelysning 8

Samlet pistelængde 192 km

Restauranter 75+

Barer/natklubber 15+

Grønne bakker 18

Blå bakker 34

Røde bakker 30

Sorte bakker 4

Røde/Sorte bakker 3

FAKTA OM ÅRE

instagram.com/skistar_are

facebook.com/SkiStarAre

ÅRE/BJÖRNEN

VM-vært 
1954 2007 2019



SKISTAR LODGE HEMSEDAL SUITES

Den bedste beliggenhed ved børneområdet i Hemsedal Skisenter. Lejlighederne 
er alle udstyret med det, der skal bruges for at gøre ferien så behagelig som muligt. 
I SkiStar Lodge Hemsedal Suites er der også en stor klatrevæg, skiopbevaring og restaurant 
med bar. Via en gangbro så du har nem adgang til SkiStar Lodge Hemsedal Alpin 
med adskillige faciliteter såsom sportsshop, skiudlejning og supermarked.

Hemsedal kaldes for de skandinaviske alper 
og er virkelig en fjeldoplevelse ud over det 
sædvanlige. Den maleriske by ligger mellem 
spidse bjergtoppe, og den vilde natur gør 
skiløbet til et rigtigt eventyr. Hemsedals 
after-ski rangerer også som en af de ti 
bedste i Europa, og byen har flere 
eksklusive restauranter og trendy barer.

Skiområdet tilbyder et komplet udvalg af 
oplevelser for skiløbere i alle aldre med et 
stort antal snow parks og 
turneringsarenaer, spækket med stejle 
pister og udfordrende offpisteterræn. 
Den store variation gør Hemsedal til det 
naturlige valg for eventyrlystne familier og 
skiløbere.

Antal lifte  18+

Antal rullebånd  2+

Antal pister 50+

Børneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Længste løjpe 6 000 m

Faldhøjde 830 m

Højeste præparerede kørehøjde 1 450 m

Pister med aftenbelysning  Ja

Samlet pistelængde  47 km

Grønne bakker  22

Blå bakker  12

Røde bakker 10

Sorte bakker  5

Restauranter 19+

Barer/natklubber  14+

FAKTA OM HEMSEDAL
HEMSEDAL

SKARSNUTEN HOTEL

Et hotel med en unik beliggenhed 1.000 meter over havets overflade 
og ved siden af bakkerne. Hotellet er bygget helt i stål, sten og glas 
og har en stilren skandinavisk indretning, spændende menu, moderne 
værelser og panoramaudsigt over det storslåede landskab.

DE SKANDINAVISKE ALPER
Høje toppe, svimlende udsigt og eventyrligt skiløb.

instagram.com/skistarhemsedal

facebook.com/SkiStarHemsedal

Nyhet 



Et moderne lejlighedshotel så tæt på som man kan komme. 
Indkvarteringen holder en høj standard, og i bygningen ligger fælles 
lounge,  afslapningsområde og mulighed for at leje badetønde. 
Indkvarteringen er bygget sammen med Restaurang Passet, hvor alle 
gæster har mulighed for at tilkøbe morgenmad, halv- eller helpension.

HOVDE HOTELL

SKI LODGE SKALPASSET

Hovde Hotell ligger midt på Skalets torv, perfekt beliggenhed med 
nem adgang til lifterne. Hotellets arkitektur er inspireret af tidligere 
tiders fjeldpensionater. Bo i lyse dobbeltværelser med masser af 
plads til to personer. Nedenunder ligger der en restaurant og 
sportsbar, og hotellet ligger i gåafstand af supermarkeder og andre 
butikker.

I Vemdalen møder den lokale 
byggetradition et moderne skisted. 
Restauranter og butikker er samlet 
rundt om det charmerende torv i 
Vemdalsskalet, og byen har en rustik 
og traditionel følelse over sig. I Vem-
dalen er der tre forskellige skiområder: 
Björnrike, Vemdalsskalet og Klövsjö/
Storhogna. Sammen tilbyder de 
varieret skiløb for hele familien.

Vemdalen ligger midt i landet og har 
derfor en lang snesikker sæson med 
godt skiløb langt ind i foråret. De 
seneste år er Vemdalens skiområde 
vokset med flere nye ekspreslifte.

EN FJELDPERLE
Fantastisk skiløb med mange meter faldhøjde og 
feriens bedste carving.

KLÖVSJÖ/STORHOGNA

BJÖRNRIKE

VEMDALSSKALET

Antal lifte 35+
Antal rullebånd 5+
Antal pister 58+
Børneområder Ja
Snow parks Ja
Fun Ride Ja
Længste løjpe 2 000 m
Faldhøjde 470 m
Højeste præparerede kørehøjde 946 m
Pister med aftenbelysning Ja
Samlet pistelængde 52 km
Grønne bakker 19
Blå bakker 13
Røde bakker 15
Sorte bakker 11
Restauranter 15+
Barer/natklubber 6+

Børnepasning Ja

FAKTA OM VEMDALEN

instagram.com/skistarvemdalen

facebook.com/SkiStarVemdalen



SKISTAR LODGE EXPERIUM

COMING UP

HUNDFJÄLLET

NORDEUROPAS STØRSTE 
ALPINE SKIOMRÅDE
Den mest bekvemme skiferie for hele familien.

LINDVALLEN

TANDÅDALEN

HÖGFJÄLLET

HUNDFJÄLLET

Antal lifte 90+

Antal rullebånd 15+

Antal pister 100+

Børneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Længste løjpe 1 800 m

Faldhøjde  303 m

Højeste præparerede kørehøjde 860 m

Pister med aftenbelysning  Ja

Samlet pistelængde 82 km

Grønne bakker 36

Blå bakker 23

Røde bakker  28

Sorte bakker 14

Restauranter  50+

Barer/natklubber 20+

Børnepasning Ja

FAKTA OM SÄLEN

Længes du efter en afslappende og 
bekvem skiferie, findes der ikke et skisted, 
som matcher dine ønsker bedre end 
Sälen. Uanset hvilket skiområde du vælger, 
er alt tilpasset børn og familier. Her er der 
store børneområder med både rullebånd, 
tallerkenlifte og masser af lettilgængeligt 
skiløb i skoven. Masser af legerum og 
mange af restauranterne tilbyder desuden 
både legehjørner og børnebuffet – alt 
sammen for at passe vores yngste 
skiløbere. Børnenes favoritsnemand, Valle, 
er altid til stede for at byde på en sjov uge 
fuld af aktiviteter for hele familien. 

SkiStar Sälen består af fire skiområder: 
Lindvallen, Högfjället, Tandådalen og 
Hundfjället. Sammenlagt er der mere end 
100 skibakker i alle retninger og af varier-
ende sværhedsgrad.

På SkiStar Lodge er der lyse og moderne lejligheder med plads 
til 4–6 personer. Indkvarteringen ligger centralt i Lindvallen 
med ski-in/ ski-out. Det ligger også tæt på Experium, som har 
et bredt udvalg af restauranter, underholdning og aktiviteter.

Experium er en unik 
oplevelsesverden i 
Lindvallen, Sälen. 
Her kan du opleve 
alt fra eventyrbad og 
indendørs surfing til 
3D-biograf, shopping, 
god mad og luksuriøse 
spabehandlinger. 

instagram.com/skistar_salen

facebook.com/SkiStarSalen

NEW AIRPORT

40 MIN FROM TRYSIL



NEW AIRPORT

 10-25 MIN FROM SÄLEN 
40 MIN FROM TRYSIL


