
VELKOMMEN TIL
SKISTAR
OPPDAG SEKS UNIKE SKISTEDER I TRE LAND



SNØGARAN

TI
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ØGARANTI

Vi garanterer alpin skikjøring. Snøgarantien 
vår innebærer at du enten får pengene tilbake 
eller kan endre eller avbestille reisen din hvis 
vi ikke oppfyller skiproduktet vi lover. Snø-
garantien gjelder på alle våre skandinaviske 
skianlegg fra jul til sesongens siste skidag.

Du finner all informasjon på

Skianlegg 6
Bakker 390+
Heiser 230+
Barneområder Ja
Snow parks Ja
Fun Rides Ja
Skiskole  Ja
Skiskoleelever ca. 85 000
Innkvartering ca. 6000
Antall skidager 5 800 000+
Preparerte bakker ca. 500 km
Snøkanonanlegg  Ja
Kveldsbelysning  Ja
Barnepass  Ja
Inkludert Hammarbybacken i Stockholm

FAKTA OM SKISTAR

SkiStar består av de fem største skianleggene i Skandinavia, den pittoreske 
alpelandsbyen St. Johann i østerrikske Tirol og Hammarbybacken midt i 
sentrum av Stockholm. Sammen byr disse skistedene på et rikt utvalg av 
vinteropplevelser for skikjørere på alle nivåer, der gjestenes skiopplevelser 
alltid står i fokus.

SkiStar Lodge, Snømannen Valle, SkiStar Snow Parks, SkiStar Fun Rides og MySkiStar 
er noen av konseptene som SkiStar tilbyr sammen med skiopplevelsen som står i 
sentrum. Barnas favoritt, Valle, verner om barns helse og velvære. Han tilbyr 
aktiviteter for barn og familier i skiområdene, og han kan oppleves året rundt via app, 
barneprogram og videoer. Medlemsklubben MySkiStar har over 1 million medlemmer. 
Med MySkiStar får du både noe som er praktisk og for fornøyelse. Du får 
underholdning i form av personlig skistatistikk, du kan se hvor vennene dine er i 
bakken, samle pins og starte utfordringer med familie og venner. Dessuten får du 
bonus på alt du handler på nett og unike medlemsrabatter.

Velkommen til SkiStar.

SKAPER MINNEVERDIGE
FJELLOPPLEVELSER



SkiStar 
Snow Parks
Parkene våre er bygd så de skal være 
morsomme, utfordrende og inspirerende 
for ski- og snowboardkjørere på alle nivåer 
og i alle aldre. Parkene våre er dessuten en 
naturlig samlingsplass for barn og ungdom. 
Her kjører nybegynnere og noen av 
Nordens beste ski- og snowboardkjørere 
side om side. Vi er opptatt av vennskap og 
fellesskap, og alle er velkomne, uansett nivå 
og alder. Vi har Snow Parks på alle våre 
skandinaviske skisteder, og for å kunne tilby 
større variasjon har vi ofte 
mer enn én park.

Kjør S.M.A.R.T
For at kjøringen skal være sikker for alle, uansett hvor mye erfaring man har, er det viktig å respektere reglene og  retningslinjene som finnes i parkene våre.

SE OPP

MYK START MED ENKLE TRIKS
ANVEND HJELM OG RYGGBESKYTTELSE
RESPEKTER ANDRE

TA DET ROLIG

SkiStar Fun Ride er et eventyrskiområde som er inspirert 
av Snow Parks og skicrossbaner som vi på en leken måte har 
kombinert med en vanlig skibakke. På vei ned gjennom banen 
finner du flotte velodromsvinger inspirert fra skicross-arenaer, 
samt enklere bokser og hopp lik de som finnes i våre Snow Parks. 
Men det som gjør Fun Riden så særegen er lekenheten. Her 
passerer du broer, terrengbølger, tunneler og andre morsomme 
elementer som du ikke finner noen andre steder.

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

Bytt ut storbyens støy mot ekte fjellmiljø og få virkelig 
engasjerte medarbeidere. Kombinasjonen av fysisk 
aktivitet og produktive møter skaper forutsetninger for 
en fremgangsrik konferanse med høy avkastning på den 
investerte tiden. Skianleggene våre gir alle forutsetninger 
for en vellykket konferanse, for alt fra små ledelsesgrupper 
til hele bedrifter.

Vi hjelper til med å skape unike løsninger for alle typer grupper, 
med alt fra små fjellhytter til moderne konferansehotell, 
forelesere, aktiviteter, reiseløsninger, middagskonsept, under-
holdning osv. Fjellet tilbyr en rekke aktiviteter forbundet med 
naturopplevelser hele året. Sammen lager vi løsninger etter 
deres forutsetninger og velger det beste fra våre seks unike 
destinasjoner.

SkiStar Business
VERDISKAPENDE KONFERANSER 
I FJELLMILJØ

Les mer på skistar.com/business

VELKOMMEN TIL 
VALLES VERDEN
SNØMANNEN VALLE ER BARNAS BESTE VENN. HAN ELSKER Å BY PÅ 
LÆRERIK UNDERHOLDNING. VALLE VIL INSPIRERE BARN TIL Å LÆRE, 
BEVEGE SEG, FØLE SEG BRA OG SKAPE EN LIVSLANG INTERESSE 
FOR DET HAN ELSKER ALLER MEST – SNØ.. 

I Valles App kan barna oppleve Valle året 
rundt. Her er det både morsom og lærerik 
underholdning, som for eksempel historien 
om Valle, flere spill, videoer, Valles egne 
emojier mm.

Kreativ og full av energi som Valle er, så har han også sine egne 
låter, Valles hits, på Spotify. Øv på bevegelsene ved hjelp av Valles musikk-
videoer, enten på YouTube eller i Valles app, og deretter er du klar for å 
henge deg med på Valle og danse i vei hjemme i stuen eller på Valles show.

På Valles skidskola lærer barn mellom 3 og 9 år hvordan de blir trygge og 
sikre skikjørere sammen med snømannen Valle og Valles beste venner – 
skiinstruktørene. I tillegg til å svinge, bremse og kjøre heis, får barna 

møte nye venner, og med Valles kjøreregler lærer de seg trygg og 
sikker kjøring i bakken. Etter avsluttet skiskole får alle barn en spesielle 
Valle-diplom med Valles kjøreregler og et skikjørekort. Valles skiskole 

finnes som flere lærerike filmer på SkiStars YouTube-kanal. I Valles app 
kan barna trene på Valles kjøreregler hjemme eller på reisen til Valle.

Valle har endelig også fått sitt helt eget barneprogram – Valles Hygglo på 
YouTube. En serie på ti episoder hvor læring og humor er i fokus. Vi får følge 
med til Valles hjem, der han hjelper nye venner med å løse ulike problemer. Med 
Valles Hygglo tas Valle verdier og budskap til et nytt nivå.

Året runt 
på YouTube



PLANLEGG FERIEN DIN
For å gjøre det så enkelt som mulig kan du 
bestille hele skiferien, fra overnatting til SkiPass, 
ski og skiskole, direkte på skistar.com 

SKISTAR-APPEN
DIN GUIDE PÅ PLASS

I SkiStar-appen kan du se været, åpne 
heiser og bakker, venners posisjon i bakken, 
og du kan følge kjørestatistikken din og 
kjøretopplister. Her finnes det løypekart, 
webkameraer, tilbud og informasjon om 
aktiviteter, restauranter og butikker. I appen 
finner du også bestillingsinformasjon.

MySkiStar 
merverdi og bonus på skiferien din

Gratis Wi-Fi i skianleggene våre

Bonus på alt du kjøper på nett

Oversikt over hvor familie og 
venner befinner seg i fjellet

Personlig kjørestatistikk

Start og delta i utfordringer i 
skiferien

Se hvor mange kalorier du 
forbrenner

Samle pins basert på fremgangen 
i bakken

Spesialtilbud og rabatter

Når du blir medlem i MySkiStar, åpnes det nye muligheter for deg på skiferien.

Ikke nok med at du får bonus på alle nettkjøp på skistar.com og skistarshop.com, 
men når du registrerer SkiPass på profilen din, fylles den med rabatter og tilbud på 
for eksempel skiutleie og skiservice.

Endre

HEMSEDAL SKISENTER
-7°C
Klart

0,0 mm
Nedbør 1,2 m/s

Vind 80 cm
Snødybde

18/20
Åpne heiser 46/51

Åpne bakkerAKTIVITETER

Hemsedal Skisenter09:00 Demoski test 14:45 Valles Show

Hemsedal Skisenter

Vis fl ere

VALLE

MER INFORMASJON

Han er barnas beste venn i skibakken og 

byr på mange morsomme aktiviteter...

Skibusstabell 

HEMSEDAL 

Hemsedal Skisenter17:00 Afterski

Hemsedal
Tilbud

Alpinkart Bestillinger
Profi l

SkiStarshops

Restauranter
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Mer inspirasjon og 
informasjon om våre 
reisemål, overnatting 
og aktiviteter finnes på

SKISTAR.COM/MYSKISTAR 

NEW AIRPORT

 10-25 MIN FROM SÄLEN 
40 MIN FROM TRYSIL



facebook.com/skistarstjohann

instagram.com/skistarstjohann

ET FAMILIESKISTED 
I HJERTET AV TYROL
Tilrettelagt og avslappende for livsnytere i alle aldre.

St. Johann in Tirol er en sjarmerende tyrolsk 
skidestinasjon som ligger i hjertet av de 
østerrikske Kitzbüheler-alpene. Det er et 
perfekt reisemål for familier som ønsker en 
avslappende ferie med god mat og et rolig 
tempo i bakkene. Tre gondoler og 15 heiser 
tar skikjørerne opp til toppen av skiområdet, 
1604 meter over havet. Fra toppen kan du 
nyte 43 km herlig skikjøring i brede røde 
og blå bakker på nordsiden av Kitzbüheler 
Horn. Dessuten har St. Johann in Tirol store 
områder for barn og nybegynnere, noe som 
gjør skianlegget til et perfekt valg for familier 
og skikjørere som liker et litt roligere tempo.

Med tre internasjonale flyplasser innenfor 
en radius på 150 km, og tog som stopper 
midt i landsbyen, er St. Johann in Tirol lett 
tilgjengelig fra de fleste større byer i Europa. 
Det store utvalget av transport og det 
enorme utvalget av restauranter og øster-
rikske gjestehus rundt skiområdet gjør St. 
Johann til den perfekte plassen for livsnytere 
i alle aldre.

FAKTA OM ST. JOHANN IN TIROL

LTI ALPENHOTEL KAISERFELS HOTEL & WIRTSHAUS POST 

I januar 2015 åpnet dette firestjerners hotellet med 31 renoverte 
rom og en helt ny bygning med 99 rom og dermed totalt 130 rom, i 
nedfarten av Eichenhof-heisen med perfekt beliggenhet ved ski- og 
turområdet St. Johann in Tirol.

Hotellet ligger ved gågaten i St. Johann in Tirol. Dette urbane 
firestjerners hotellet er det perfekte utgangspunkt for aktiviteter. De 
herlige Kitzbüheler-alpene ligger like ved hotellet, og taubanen i 
skiområdet er fem minutter unna til fots.
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ST. JOHANN IN TIROL
Antall heiser  17+

Antall rullebånd 4+ 

Antall bakker 22+

Barneområder Ja 

Snow parks Ja 

Lengste nedfart  6 000+ m  

Fallhøyde 945+ m

Høyeste preparerte kjørehøyde  1 604+ m

Bakker med kveldsbelysning  Ja 

Total løypelengde  43 km

Blå bakker 10 

Røde bakker 11 

Svarte bakker 1 

Restauranter  20+ 

Barer/nattklubber Ja 

Barnepass Ja



RADISSON BLU RESORT RADISSON BLU MOUNTAIN RESORT

Radisson Blu Resort Trysil ligger perfekt til midt i skibakkene. Velg mellom 
lyse, romslige suiter, hotellrom og leiligheter. Konseptet Trysil Prestige gir 
også mulighet til å bo i leiligheter med opp til 14 sengeplasser. Her kan du 
oppleve eventyrbad innendørs med FlowRider, spa, bowling, restauranter 
og mye mer.

Radisson Blu Mountain Resort byr på moderne overnatting med en fantas-
tisk utsikt over Trysilfjellet. Der finnes det alle typer overnatting, fra suiter 
og hotellrom til leiligheter i ulike størrelser og med eller uten kjøkken. Ski in / 
ski out, avkobling, spa og restauranter er bare noen av bekvemmelighetene 
hotellet tilbyr.

Trysil som skidestinasjon kan enkelt 
oppsummeres med følgende: 
Gjennomtenkt, familievennlig, moderne og 
med et stort overnattingsutvalg. 

I Norges største skidestinasjon er alt bygd 
opp rundt Trysilfjellet, med brede og lange 
bakker som bukter seg nedover fjellsidene 
og fortsetter ned under tregrensen. Her kan 
du mer eller mindre beholde skiene på hele 
uken, siden restauranter, overnatting og alle 
typer bekvemmeligheter ligger innen kort 
avstand.

Trysil består av fire sammenhengende 
skiområder, og kjøringen varierer fra 
utfordrende svarte bakker til enkle 
nybegynnerområder. Store barneområder 
på begge sider av fjellet gjør at de yngste 
skikjørerne trives like godt som de litt eldre, 
og dette garanterer gode skiopplevelser for 
hele familien.

FAKTA OM TRYSIL
TRYSIL

instagram.com/skistartrysil

facebook.com/SkiStarTrysil

NORGES STØRSTE SKIDESTINASJON
En moderne skidestinasjon for familier som elsker skikjøring.

Antall heiser  30+

Antall rullebånd  7+

Antall bakker  68+

Barneområder  Ja

Snow parks  Ja

Fun Ride Ja

Lengste nedfart  5 000 m

Fallhøyde 685 m

Høyeste preparerte kjørehøyde  1 100 m

Antall bakker med kveldsbelysning  Ja

Total løypelengde 78 km

Grønne bakker  21

Blå bakker  17

Røde bakker  18

Svarte bakker 11

Restauranter  32+

Barer/nattklubber  Ja

Barnepass Ja

NEW AIRPORT

40 MIN FROM TRYSIL
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COPPERHILL MOUNTAIN LODGE HOLIDAY CLUB HOTELL

På toppen av storslagne Björnen ligger Copperhill Mountain Lodge, med 
direkte tilgang til bakkesystemet og en utsikt som strekker seg flere mil over 
fjellet. Hotellet har eksklusive rom og suiter, et stort spa med treningsrom, en 
berømt restaurant, barer, en SkiStarshop og sin egen helikoptertjeneste.

Familievennlig overnatting av høy kvalitet i rom, leiligheter eller i 
strandvillaer ved Åresjøen. Rundt omkring på fjellet i nærområdet er det 
restauranter, bowling, barnepass og et opplevelsesbad med spa og 
treningsrom.

Åre består av tre reisemål: Åre by, 
Duved og Björnen. Sjarmerende Åre 
er kjent for å være det mest moderne 
skianlegget i Nord-Europa, og er også 
berømt for sin internasjonale 
atmosfære med gjester fra en rekke 
ulike land. Den lange alpine tradisjonen 
i kombinasjon med et bredt kulinarisk 
tilbud og uslåelig underholdning gjør 
at Åre kan by på følelsen av skiferie og 
byferie i ett.

Bakkene i Åre byr på alt fra bakker for 
nybegynnere til bakker for de mest 
erfarne skikjørerne, noe som gjør det 
enkelt for alle å finne sin egen favoritt. 
Åre har vært vert for over hundre 
alpine verdenscupkonkurranser og tre 
alpine verdensmesterskap opp igjen-
nom årene.

DUVED ÅRE/BJÖRNEN

Antall heiser 42+

Antall rullebånd 5+

Antall bakker 89+

Lengste nedfart 7 000 m

Fallhøyde 890 m

Høyeste preparerte kjørehøyde 1 274 m

Bakker med kveldsbelysning Ja

Barneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Total løypelengde 192 km

Restauranter 75+

Barer/nattklubber 15+

Barnepass Ja

Grønne bakker 18

Blå bakker 34

Røde bakker 30

Svarte bakker 4

Røde/svarte bakker 3

FAKTA OM ÅRE

instagram.com/skistar_are

facebook.com/SkiStarAre

INTERNASJONAL ATMOSFÆRE
En unik kombinasjon av skikjøring og underholdning i Nord-Europas 
hyggeligste og mest moderne fjellby



SKISTAR LODGE HEMSEDAL SUITES

Topp beliggenhet ved barneområdet i Hemsedal Skisenter. Leilighetene 
har alt utstyr som skal til for at ferien skal bli vellykket. SkiStar Lodge 
Hemsedal Suites rommer også klatrevegg, skistaller og restaurant med 
bar. Via gangbro har du enkel tilgang til SkiStar Lodge Hemsedal Alpin  
med flere fasiliteter som sportsshop, skiutleie og dagligvarebutikk.

Hemsedal kalles for de skandinaviske alpene, 
og er virkelig en fjellopplevelse utenom det 
vanlige. Det sjarmerende tettstedet ligger 
mellom spisse fjelltopper, og den ville naturen 
gjør at skikjøringen blir et sant eventyr. 
Hemsedals afterski rangeres også blant de ti 
beste i Europa, og tettstedet har også flere 
eksklusive restauranter og moderne barer.

Skiområdet byr på et komplett tilbud av 
opplevelser for skikjørere i alle aldre, med et 
stort antall snow parks og konkurransearen-
aer, i tillegg til bratte bakker og utfordrende 
offpistterreng. Den store variasjonen gjør 
Hemsedal til det naturlige valget for eventyr-
lystne familier og skikjørere.

Antall heiser  18+

Antall rullebånd  2+

Antall bakker 50+

Barneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Lengste nedfart 6 000 m

Fallhøyde 830 m

Høyeste preparerte kjørehøyde 1 450 m

Bakker med kveldsbelysning  Ja

Total løypelengde  47 km

Grønne bakker  22

Blå bakker  12

Røde bakker 10

Svarte bakker  5

Restauranter 19+

Barer/nattklubber  14+

FAKTA OM HEMSEDAL
HEMSEDAL

SKARSNUTEN HOTEL

Et hotell med en unik beliggenhet 1000 meter over havet og inntil 
bakkene. Hotellet er bygget i stål, stein og glass, og har en stilren 
skandinavisk innredning, spennende meny, moderne rom og 
panoramautsikt over det storslagne landskapet.

DE SKANDINAVISKE ALPENE
Høye topper, fantastisk utsikt og eventyrlig skikjøring.

instagram.com/skistarhemsedal

facebook.com/SkiStarHemsedal

Nyhet 



Et moderne leilighetshotell så nære bakken man kan komme. 
Overnattingsstedet holder høy standard, og i bygningen er det felles 
lounge, relaxavdeling og mulighet til å låne badestamp. Overnattingsstedet 
er bygget sammen med Restaurang Passet, der alle gjester kan kjøpe 
frokost, halv- eller helpensjon.

HOVDE HOTELL

SKI LODGE SKALPASSET

Hovde Hotell ligger midt på Skalets torg, med perfekt beliggenhet 
for å enkelt ta seg til heisene. Hotellets arkitektur er inspirert av 
eldre tiders fjellpensjonater. Bo i lyse dobbeltrom med god plass for 
to personer. I underetasjen er det en restaurant og sportsbar, og 
hotellet ligger i gåavstand til dagligvarebutikker og andre butikker.

I Vemdalen møter den lokale byggetradisjonen 
en moderne skidestinasjon. Restauranter og 
butikker er samlet rundt det sjarmerende 
torget i Vemdalsskalet, og landsbyen har en 
rustikk og tradisjonell følelse over seg. I 
Vemdalen finnes det tre ulike skiområder: 
Björnrike, Vemdalsskalet og 
Klövsjö/Storhogna. Sammen byr de på variert 
skikjøring for hele familien.

Vemdalen ligger midt i landet og har derfor 
en lang snøsikker sesong med god skikjøring 
til langt ut på våren. De seneste årene har 
Vemdalens skiområde vokst med flere nye 
ekspressheiser.

KLÖVSJÖ/STORHOGNA

BJÖRNRIKE

VEMDALSSKALET

Antall heiser 35+
Antall rullebånd 5+
Antall bakker 58+
Barneområder Ja
Snow parks Ja
Fun Ride Ja
Lengste nedfart 2 000 m
Fallhøyde 470 m
Høyeste preparerte kjørehøyde 946 m
Bakker med kveldsbelysning Ja
Total løypelengde 52 km
Grønne bakker 19
Blå bakker 13
Røde bakker 15
Svarte bakker 11
Restauranter 15+
Barer/nattklubber 6+
Barnepass Ja

FAKTA OM VEMDALEN

instagram.com/skistarvemdalen

facebook.com/SkiStarVemdalen

EN FJELLPERLE
Fantastisk skikjøring med mange fallhøydemeter og 
best mulig carving i ferien.



På SkiStar Lodge er det lyse og moderne leiligheter med plass 
til 4–6 personer. Overnattingsstedet ligger sentralt i Lindval-
len med ski in / ski out. Det ligger nærme Experium, som har 
et bredt utvalg av restauranter, hygge og aktiviteter.

SKISTAR LODGE EXPERIUM

COMING UP 

HUNDFJÄLLET

LINDVALLEN

TANDÅDALEN

HÖGFJÄLLET

HUNDFJÄLLET

FAKTA OM SÄLEN

Hvis du lengter etter en avslappende 
og komfortabel skiferie, er det ingen 
skidestinasjon som passer bedre enn 
akkurat Sälen. Uansett hvilket skiområde 
du velger, så er alt tilpasset for barn og 
familier. Her er det store barneområder 
med både rullebånd, skålheiser og masse 
lett tilgjengelig skogsskikjøring. Det fins 
flere lekerom og mange av restaurantene 
har dessuten lekeplasser og barnebuffé – 
alt for å passe for de yngste skikjørerne 
våre. Barnas favorittsnømann Valle er 
alltid på plass for å by på en morsom uke 
full av aktiviteter for hele familien. 

SkiStar Sälen består av fire skiområder: 
Lindvallen, Högfjället, Tandådalen og 
Hundfjället. Til sammen finnes det mer 
enn 100 skibakker for alle nivåer og av 
varierende vanskelighetsgrad.

Experium er en unik 
opplevelsesverden i 
Lindvallen i Sälen. Her 
kan du oppleve alt fra 
eventyrbad og surfing 
innendørs til 3D-kino, 
shopping, god mat og 
luksuriøse spabe-
handlinger. 

instagram.com/skistar_salen

facebook.com/SkiStarSalen

NORD-EUROPAS STØRSTE 
ALPINE SKIOMRÅDE
Den mest komfortable skiferien for hele familien.

Antall heiser 90+

Antall rullebånd 15+

Antall bakker 100+

Barneområder Ja

Snow parks Ja

Fun Ride Ja

Lengste nedfart 1 800 m

Fallhøyde  303 m

Høyeste preparerte kjørehøyde 860 m

Bakker med kveldsbelysning  Ja

Total løypelengde 82 km

Grønne bakker 36

Blå bakker 23

Røde bakker  28

Svarte bakker 14

Restauranter  50+

Barer/nattklubber 20+

Barnepass Ja

NEW AIRPORT

10-25 MIN FROM SÄLEN



NEW AIRPORT

 10-25 MIN FROM SÄLEN 
40 MIN FROM TRYSIL


