VÄLKOMMEN TILL
SKISTAR
UPPTÄCK SEX UNIKA SKIDORTER I TRE LÄNDER

SKAPAR MINNESVÄRDA
FJÄLLUPPLEVELSER
SkiStar består av de fem största skidorterna i Skandinavien, den
pittoreska alpbyn St Johann i österrikiska Tyrolen samt
Hammarbybacken mitt i centrala Stockholm.Tillsammans erbjuder
dessa skidorter en variation av vinterupplevelser för skidåkare på
alla nivåer där gästens skidupplevelse alltid står i fokus.
SkiStar Lodge, Snögubben Valle, SkiStar Snow Parks, SkiStar Fun Rides och MySkiStar är
några av de koncept som SkiStar erbjuder tillsammans med skidupplevelsen som står
i centrum. Barnens favorit, Valle värnar om barns hälsa och välmående. Han bjuder på
aktiviteter för barn och familjer i skidområdena och finns att uppleva året runt via App,
barnprogram och videos. Medlemsklubben MySkiStar har över 1 miljon medlemmar.
Med MySkiStar får du både nytta och nöje. Underhållning i form av personlig skidstatistik,
se vart dina vänner är i backarna, samla pins och starta utmaningar med familj och vänner.
Dessutom får du bonus på allt du handlar online och unika medlemsrabatter.

Välkommen till SkiStar.

FAKTA OM SKISTAR
Skidorter
Pister
Liftar
Barnområden
Snow parks
Fun Rides
Skidskola
Skidskoleelever
Boenden
Antal skiddagar
Preparerade pister
Snösystem
Kvällsbelysning
Barnpassning

6
390+
230+
Ja
Ja
Ja
Ja
ca. 85 000
ca. 6 000
5 800 000+
ca. 500 km
Ja
Ja
Ja

Inklusive Hammarbybacken i Stockholm

Vi garanterar alpin skidåkning.
Vår snögaranti innebär att du antingen
får pengarna tillbaka eller kan boka om
din resa om vi inte uppfyller den skidprodukt vi utlovar. Snögarantin gäller på
våra skandinaviska skidorter från jul till
säsongens sista skiddag.

Du hittar all information på

Flyg direkt till
Sälen och Trysil

SkiStar Business
VÄRDESKAPANDE KONFERENSER
I FJÄLLMILJÖ
Byt storstadens brus mot äkta fjällmiljö och få genuint
engagerade medarbetare. Kombinationen av fysisk aktivering och produktiva möten skapar förutsättningar för en
framgångsrik konferens med hög avkastning på investerad
tid. På våra skidorter finns alla förutsättningar för en
lyckad konferens för allt från små ledningsgrupper till
hela företag.
Vi hjälper till med att skapa unika lösningar för alla typer
av grupper, med allt från liten fjällstuga till moderna
konferenshotell, föreläsare, aktiviteter, reselösningar,
middagskoncept, nöje m.m. Fjällen erbjuder ett brett
utbud av aktiviteter förenade med naturupplevelser hela
året runt. Tillsammans tar vi fram lösningar efter era
förutsättningar och väljer det bästa från våra sex unika
destinationer.

SkiStar
Snow Parks
Våra parker är byggda så att de ska
vara roliga, utmanande och inspirerande
för skid- och snowboardåkare på alla nivåer
och i alla åldrar. Våra parker är dessutom en
naturlig samlingsplats för barn och undomar.
Här åker nybörjare och några av Nordens
bästa skid- och snowboardåkare sida vid
sida. Vi värnar om kamratskap och gemenskap och alla är välkomna, oavsett nivå och
ålder. Snow Parks finns på alla våra skandinaviska skidorter och för att kunna erbjuda
större variation finns det
ofta mer än en park.
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SkiStar Fun Ride är ett äventyrsskidområde med
inspiration hämtad från en Snow Park och en skicrossbana som vi på ett lekfullt sätt kombinerat med en vanlig
skidbacke. På vägen ner genom banan hittar du sköna
velodromkurvor samt enklare boxar och hopp. Det som
gör Fun Riden så speciell är just lekfullheten, här passerar
du broar, terrängvågor, tunnlar och andra skojiga element
som du inte hittar någon annanstans!

VÄLKOMMEN TILL
VALLES VÄRLD
SNÖGUBBEN VALLE ÄR BARNENS BÄSTA VÄN. HAN ÄLSKAR ATT
BJUDA PÅ LÄRORIK UNDERHÅLLNING. VALLE VILL INSPIRERA BARN
ATT LÄRA SIG, RÖRA SIG, MÅ BRA OCH SKAPA ETT LIVSLÅNGT
INTRESSE FÖR DET HAN ÄLSKAR ALLRA MEST - SNÖ.
I Valles App kan barnen uppleva Valle året
runt. Här finns både rolig och lärorik underhållning som t ex sagan om Valle, flera spel,
videos, Valles egna emojis mm.
Kreativ och full av energi som Valle är så har
han också ett gäng egna låtar, Valles hits, på Spotify. Träna in
rörelserna med hjälp av Valles musikvideor, antingen på YouTube eller i
Valles App, sedan är du redo att hänga på Valle och dansa järnet hemma i
vardagsrummet eller på plats på Valles show.
I Valles skidskola lär sig barn mellan 3 och 9 år att bli trygga och säkra
skidåkare tillsammans med snögubben Valle och Valles bästa vänner,
skidlärarna. Förutom att svänga, bromsa och åka lift träffar barnen nya
kompisar och med Valles åkregler lär de sig att åka tryggt och säkert i
backen. Efter avslutad skidskola får alla barn ett speciellt Vallediplom
med Valles åkregler och ett skidkörkort. Valles skidskola finns som
flera lärorika filmer på SkiStars YouTube-kanal. I Valles App kan barnen
träna på Valles åkregler redan på hemmaplan eller på resan till Valle.
Valle har äntligen också fått sitt alldeles egna barnprogram - Valles Hygglo på
YouTube. En serie i tio episoder där lärande och humor står i fokus. Vi får följa
med till Valles hem där han hjälper nya vänner att lösa olika problem. Med Valles
Hygglo tas Valles värderingar och budskap till nästa nivå.

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

Året runt
på YouTube

MySkiStar

DIN RESEPLANERARE

mervärde och bonus på din skidsemester

För att göra det hela så enkelt som möjligt
kan du boka hela skidsemestern, från boende
till SkiPass, hyra skidor och boka skidskolelektioner, direkt på skistar.com
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Samla pins baserade på din
framgång i backen
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Profil

I SkiStar-appen ser du väder, öppna liftar och
pister, vänners position i backen och kan följa
din åkstatistik och åk-topplistor. Här finns
även pistkartor, webbkameror, erbjudanden
och information om aktiviteter, restauranger,
butiker och busstidtabeller. I appen hittar du
också bokningsinformation.

Paldiski
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SKISTAR-APPEN
DIN GUIDE PÅ PLATS
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Starta och delta i utmaningar
under din skidsemester

Bonus på allt du köper online
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Inte nog med att du får bonus på alla dina onlineköp på skistar.com och
skistarshop.com, när du sedan registrerar ditt SkiPass på din profil, laddas det
med rabatter och erbjudanden på till exempel skiduthyrning och skidservice.

LINDVAL

Nederb

Vasa

När du blir medlem i MySkiStar öppnas nya möjligheter för dig på din skidsemester.

Koll på var familj och vänner
befinner sig på berget

jakten

Östersund

TRANSPORT

NEW AIRPORT
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Mer inspiration och
läsning om våra
resmål, boenden och
aktiviteter finns på
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Bahnhof
ST. JOHANN IN TIROL
Panorama
Badewelt

LTI ALPENHOTEL KAISERFELS

I januari 2015 öppnade detta fyrstjärniga hotell med 31 renoverade
rum och en helt ny byggnad med 99 rum och därmed totalt 130 rum i
nedfarten av Eichenhof-liften med ett perfekt läge vid skid- och
vandringsområdetSt Johann in Tirol.

Ja
6 000+ m
945+ m

Högsta preparerade åkhöjd
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Med tre internationella flygplatser inom en
radie på 150 km samt tåg som stannar mitt
inne i byn, är St Johann in Tirol lättillgängligt
från de flesta större städer i Europa. Det
stora urvalet av transportsätt och det gedigna
utbudet av restauranger och österrikiska gasthaus kring skidområdet gör St Johann till den
perfekta platsen för livsnjutare i alla åldrar.

Antal liftar
Harschbichl
1604m

6E

Lättillgängligt och avkopplande för livsnjutare i alla åldrar.

FAKTA OM ST. JOHANN IN TIROL
ST. JOHANN IN TIROL

I

EN FAMILJESKIDORT
I HJÄRTAT AV TYROLEN

St Johann in Tirol är en charmig tyrolsk
skidort belägen i hjärtat av de österrikiska
Kitzbüheler-alperna. Det är ett perfekt
resmål för familjer som söker en avkopplande
semester med god mat och ett avslappnat
tempo i backarna. Tre gondoler och femton
liftar tar skidåkarna upp till toppen av
skidområdet, 1 604 meter över havet. Från
toppen kan du sedan njuta av 43 km härlig
skidåkning i breda röda och blå backar på
nordsidan av Kitzbüheler Horn. Dessutom
erbjuder St Johann in Tirol stora barn- och
nybörjarområden vilket gör skidorten till ett
perfekt val för familjer och skidåkare som
gillar ett lite lugnare tempo.

OBERNDORF

1 604+ m
Ja
43 km

Blå backar

10

Röda backar

11

Svarta backar

1

Restauranger

20+

Barer/nattklubbar

Ja

Barnpassning

Ja

HOTEL & WIRTSHAUS POST

Hotellet ligger vid gågatan i St Johann in Tirol. Detta urbana fyrstjärniga
hotell är den perfekta utgångspunkten för aktiviteter. De härliga
Kitzbühelalperna ligger precis vid hotellet och linbanan i skidområdet
finns på fem minuters promenadavstånd.

instagram.com/skistarstjohann
facebook.com/skistarstjohann

Trysil som skidort kan enkelt sammanfattas med
orden - genomtänkt, familjevänligt, modernt
och med ett stort utbud av bra boende.

NORGES STÖRSTA SKIDORT
En modern skidort för familjer som älskar skidåkning.

FAKTA OM TRYSIL

TRYSIL

Antal liftar
Antal rullband
Antal pister
Barnområden
Snow parks
Fun Ride
Längsta nedfarten
Fallhöjd
Högsta preparerade åkhöjd
Kvällsbelysta pister
Total pistlängd
Gröna backar
Blå backar
Röda backar
Svarta backar
Restauranger
Barer/nattklubbar
Barnpassning

I Norges största skidort är allt uppbyggt
runt Trysilfjället med breda och långa backar
som slingrar sig nedför fjällsidorna och
fortsätter ned under trädgränsen. Här kan
du mer eller mindre behålla skidorna på hela
veckan eftersom restauranger, boenden
och alla typer av bekvämligheter ligger på
bekvämt avstånd.
Trysil består av fyra sammanhängande
skidområden och åkningen varierar från
utmanande svarta pister till välplanerade
nybörjarområden. Stora barnområden på
bägge sidor av fjället gör att de yngsta
skidåkarna trivs lika bra som de lite äldre
och detta garanterar bra skidupplevelser för
hela familjen.

30+
7+
68+
Ja
Ja
Ja
5 000 m
685 m
1 100 m
Ja
78 km
21
17
18
11
32+
13+
Ja

NEW AIRPORT

RADISSON BLU RESORT

RADISSON BLU MOUNTAIN RESORT

40 MIN FROM TRYSIL

Radisson Blu Resort Trysil är perfekt beläget mitt bland skidbackarna. Välj
mellan ljusa rymliga sviter, hotellrum och lägenheter. Konceptet Trysil Prestige
erbjuder även möjligheten att bo i lägenheter med upp till 14 bäddar. Här kan
du uppleva äventyrsbad inomhus med FlowRider, spa, bowling, restauranger
och mycket mer.

Radisson Blu Mountain Resort erbjuder ett modernt boende med en
fantastisk utsikt över Trysilfjället. Där finns alla typer av boenden, från sviter
och hotellrum till lägenheter i olika storlekar och med eller utan kök. Ski in/
ski out, nöjen, spa och restauranger är bara några av bekvämligheterna som
hotellet erbjuder.

instagram.com/skistartrysil
facebook.com/SkiStarTrysil

KOSMOPOLITISK ATMOSFÄR
En unik kombination av skidåkning och underhållning i norra
Europas mysigaste och trendigaste fjällby.

Åre består av tre resmål: Åre by,
Duved och Björnen. Charmiga Åre
är känt för att vara den trendigaste
skidorten i norra Europa och är
även berömd för sin internationella
atmosfär med gäster från en rad
olika länder. Den långa alpina
traditionen i kombination med ett
brett kulinariskt utbud och oslagbart
nöjesliv gör att Åre kan erbjuda
känslan av skidsemester och citysemester i ett.
Pisterna i Åre erbjuder allt från
nybörjarvänliga backar till de svårast
tänkbara, vilket gör det enkelt för
alla att hitta sin egen favorit. Åre har
stått värd för över 100 världscuptävlingar genom åren och tre alpina
världsmästerskap.

ÅRE/BJÖRNEN

DUVED

FAKTA OM ÅRE

Antal liftar

42+

Antal rullband

5+

Antal pister
Längsta nedfarten

89+

Ja

Gröna backar

18

Snow parks

ja

Blå backar

34

Fun Ride

Ja

Röda backar

30

Svarta backar

4

Röd/Svarta backar

3

7 000 m

Total pistlängd

192 km

890 m

Restauranger

75+

Barer/Nattklubbar

15+

Fallhöjd
Högsta preparerade åkhöjd

Barnområden

1 274 m

Kvällsbeslysta pister

COPPERHILL MOUNTAIN LODGE

Ja

Barnpassning

Ja

HOLIDAY CLUB HOTELL

VM-värd
1954
På toppen av storslagna Björnen ligger Copperhill Mountain Lodge med
direkt tillgång till pistsystemet och en utsikt som sträcker sig flera mil ut
över fjället. Hotellet har exklusiva rum och sviter, ett stort spa med gym, en
berömd restaurang, barer, en SkiStarshop och sin egen helikoptertjänst.

Familjevänligt boende av hög kvalitet i rum, lägenheter eller i strandvillor vid
Åresjön. Utöver det omkringliggande fjället finns en restaurang, bowling,
barnpassning och ett upplevelsebad med spa och gym.

2007

2019

instagram.com/skistar_are
facebook.com/SkiStarAre

DE SKANDINAVISKA ALPERNA
Höga toppar, svindlande vyer och äventyrlig skidåkning.

Hemsedal kallas för de skandinaviska
alperna och är verkligen en fjällupplevelse
utöver det vanliga. Den pittoreska byn är
belägen mellan spetsiga bergstoppar och den
vilda naturen gör att skidåkningen blir ett
riktigt äventyr. Hemsedals after-ski rankas
också som en av de tio bästa i Europa och
byn har även flera exklusiva restauranger och
trendiga barer.

FAKTA OM HEMSEDAL

HEMSEDAL

Antal liftar

18+

Antal rullband

2+

Antal pister

50+

Barnområden

Ja

Snow parks

Ja

Fun Ride

Ja

Längsta nedfarten

6 000 m

Fallhöjd

Skidområdet erbjuder ett komplett utbud av
upplevelser för skidåkare i alla åldrar med ett
stort antal snow parks och tävlingsarenor,
varvat med branta pister och utmanande
offpistterräng. Den stora variationen gör
Hemsedal till det självklara valet för äventyrliga
familjer och skidåkare.

830 m

Högsta preparerade åkhöjd

1 450 m

Kvällsbelysta pister

SKISTAR LODGE HEMSEDAL SUITS

Ja

Total pistlängd

47 km

Gröna backar

22

Blå backar

12

Röda backar

10

Svarta backar

5

Restauranger

19+

Barer/nattklubbar

14+

SKARSNUTEN HOTEL

Nyhet

Toppläge vid barnområdet i Hemsedal Skisenter. Lägenheterna har all utrustning
som behövs för att semestern ska bli så bekväm som möjligt. I SkiStar Lodge
Hemsedal Suites finns också en stor klättervägg, skidförvaring och restaurang
med bar. Via en inbyggd gångbro tar du dig till SkiStar Lodge Hemsedal Alpin
där du finner sportshop, skiduthyrning, livsmedelsbutik och mycket mer.

Ett hotell med ett unikt läge 1 000 meter över havet och intill
backarna. Hotellet är byggt helt i stål, sten och glas och har en
stilren skandinavisk inredning, spännande meny, moderna rum och
panoramavy över det storslagna landskapet.

instagram.com/skistarhemsedal
facebook.com/SkiStarHemsedal

EN FJÄLLPÄRLA
Fantastisk skidåkning med många fallhöjdsmeter och
bästa möjliga carving på semestern.

I Vemdalen möter den lokala byggnadstraditionen en modern skidort.
Restauranger och butiker är samlade
runt det charmiga torget i Vemdalsskalet och byn har en rustik och
traditionell känsla över sig. I Vemdalen
finns tre olika skidområden: Björnrike,
Vemdalsskalet och Klövsjö/Storhogna.
Tillsammans erbjuder de varierad
skidåkning för hela familjen.
Vemdalen ligger mitt i landet och har
därför en lång snösäker säsong med
bra skidåkning långt in på vårkanten.
De senaste åren har Vemdalens
skidområde vuxit med flera nya
expressliftar.

HOVDE HOTELL

KLÖVSJÖ/STORHOGNA

Hovde Hotell ligger mitt på Skalets torg, perfekt beläget för att
enkelt ta sig till liftarna. Hotellets arkitektur är inspirerad av forna
tiders fjällpensionat. Bo i ljusa dubbelrum med gott om plats för två
personer. På nedervåningen finns en restaurang och sportbar och
hotellet ligger inom gångavstånd till livsmedelsbutiker och andra
butiker.

FAKTA OM VEMDALEN
Antal liftar
Antal rullband
Antal pister
Barnområden
Snow parks
Fun Ride
Längsta nedfarten
Fallhöjd
Högsta preparerade åkhöjd
Kvällsbelysta pister
Total pistlängd
Gröna backar
Blå backar
Röda backar
Svarta backar
Restauranger
Barer/nattklubbar
Barnpassning

35+
5+
58+
Ja
Ja
Ja
2000 m
470 m
946 m
Ja
52 km
19
13
15
11
15+
6+
Ja

SKI LODGE SKALPASSET
BJÖRNRIKE

Ett modernt lägenhetshotell så nära backen man kan komma. Boendet
håller hög standard och i byggnaden finns gemensam lounge, relax och
möjlighet att hyra badtunna. Boendet är sammanbyggt med
Restaurang Passet där alla gäster har möjlighet att köpa till frukost,
halv- eller helpension.
VEMDALSSKALET

instagram.com/skistarvemdalen
facebook.com/SkiStarVemdalen

NORRA EUROPAS STÖRSTA
ALPINA SKIDOMRÅDE
Bekvämaste skidsemestern för hela familjen.

Längtar du efter en avkopplande och
bekväm skidsemester finns det ingen
skidort som bättre matchar de
önskemålen än just Sälen.
Vilket skidområde du än väljer är allt
anpassat för barn och familjer. Här finns
stora barnområden med både rullband,
knappliftar och massor av lättillgänglig
skogsskidåkning. Flertalet lekrum och
många av restaurangerna erbjuder
dessutom både lekhörnor och barnbuffé
– allt för att passa våra yngsta skidåkare.
Barnens favoritsnögubbe Valle är alltid på
plats för att bjuda på en rolig vecka full av
aktiviteter för hela familjen.
SkiStar Sälen består av fyra skidområden:
Lindvallen, Högfjället, Tandådalen och
Hundfjället. Sammantaget finns det fler
än 100 skidbackar i alla väderstreck och
av varierande svårighetsgrad.

Experium är en unik
upplevelsevärld i
Lindvallen, Sälen. Här
kan du uppleva allt från
äventyrsbad och surfing
inomhus till 3D-bio,
shopping, god mat och
lyxiga spabehandlingar.

LINDVALLEN

HÖGFJÄLLET

FAKTA OM SÄLEN
Antal liftar

90+

Antal rullband

15+

Antal pister
TANDÅDALEN

Ja

Snow parks

Ja

Fun Ride

Ja

10-25 MIN FROM SÄLEN

1 800 m

Fallhöjd

303 m

Högsta preparerade åkhöjd

860 m

Kvällsåkning
HUNDFJÄLLET

100+

Barnområden

Längsta nedfarten

NEW AIRPORT

SKISTAR LODGE EXPERIUM

Ja

Total pistlängd

82 km

Gröna backar

36

Blå backar

23

Röda backar

28

Svarta backar

14

Restauranger

50+

Barer/nattklubbar

20+

Barnpassning

På SkiStar Lodge finns ljusa och moderna lägenheter med
plats för 4–6 personer. Boendet ligger centralt i Lindvallen
med ski-in/ski-out. Det ligger även nära Experium som har
ett brett utbud av restauranger, nöjen och aktiviteter.

Ja

H U N D FJ Ä L L E T

COMING UP
instagram.com/skistar_salen
facebook.com/SkiStarSalen

NEW AIRPORT

10-25 MIN FROM SÄLEN
40 MIN FROM TRYSIL

