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anläggning med tretton nedfar
ter runt två liftar. Därtill en liten 
barnlift med barnbackar. Bergets 
baksida är offpist, men återfärden 
måste bokas. Egna helikoptrar för 
heliski. Exklusiv prägel i kombina
tion med familjesatsning.
Swww.borgafjallen.se

Åka hit: Bil 75 mil från Stock
holm, 111 mil från Göteborg. Flyg 
Stockholm–Vilhelmina från 
650 kr enkel resa med 
Nextjet, sedan transfer 
cirka 12 mil med taxi, 
hyrbil eller helikopter.
Swww.nextjet.se 
Äta, dricka och uteliv: Ut
budet börjar och slutar med 

 hotellets restaurang, vinbar och 
pub. Det här är inte ett partyställe, 

snarare en till
bakalutad 
njutning av 
fjällvärlden.
Familje-

vänligt: Ja, 
familjen kan åka 

tillsammans i liften och välja olika 
backar ned.
Göra utan skidor: Hundspann, 
skotersafari, spa, bastu, ridning.
Prisexempel vecka 9: Två
bäddsrum 6 490 kr.
Liftkort en vecka: 950 kr.
Nytt för i år: Catski (bandvagn 
upp på fjället), ny spaanläggning.

BorgafjäLLen

➜ Högsta åkhöjd: 912 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 289 meter. 
➜ Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 1,5 
km. ➜ Svarta pister: 2. ➜ Röda pister: 2. ➜ Blå och gröna: 
9. ➜ Antal pister totalt: 13. ➜ Antal liftar: 3. ➜ Längdspår: 
32,5 km, varav 2,5 km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barnområden: Ja.

SKIdfaKTa

Ny spa-
 anläggning

TärnaBy/hemavan
HÄR HAR BÅDE Ingemar Stenmark 
och Anja Pärson börjat sina karriärer. 
Riktigt bra fallhöjd, mörkt svarta pister 
– och offpist. Men visst finns det snäll
lare backar för den som vill ha det. De 
två orterna har gemensamt liftkort och 
du tar dig mellan med skidbuss på 15 
minuter.
Swww.tarnaby.se
Swww.hemavantarnaby.nu 
Åka hit: Bil 88 mil från Stockholm, 
123 mil från Göteborg. Flyg Stock
holm–Hemavan med Nextjet från 
cirka 650 kr. Buss från Stockholm med 

Lapplandspilen tar cirka 14 
timmar, pris 1 320 kr t/r. 
Tåg från Stockholm med 
SJ till Vännäs, från 95 
kr enkelresa, sedan 
 vidare med länstrafi
kens buss.
Swww.sj.se
Swww.lapplands 
pilen.se
Swww.nextjet.se
Swww.tabussen.nu
Äta, dricka och 
uteliv: 15 matställen, 
allt från café till à la 
carte. Fyra afterski
ställen, fem uteställen. 
Ingen partydestination i 
första hand.
Familjevänligt: Ja. Båda har 
barnområden, både längst ner vid 
byn och uppe på fjället. Föräldrar och 
äldre syskon hittar vassare skidåkning 
och offpist i världsmästarnas pister i 
Tärnaby eller i orörd snö vid Kungsliften 
i Hemavan.
Göra utan skidor: Hundspann, skoter, 
vinterfiske, heliski, turåkning, topp
turer, längdåkning, simhall med klätter
vägg och ett naturum.

Prisexempel vecka 9: Sexbäddsstuga 
5 600 kr.
Liftkort en vecka: 1 345 kr.
Nytt för i år: Pistvisning och pulkarace 
med skidskolan. Nytt snökanon och 
belysningssystem i Hemavan innebär 
 tidigare öppning.
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a ➜ Högsta åkhöjd: 1 313 

m ö h. ➜ Största fallhöjd: 
665 meter. ➜ Total pist-
längd: 56 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 5 km. ➜ Svarta 
pister: 8. ➜ Röda pister: 
12. ➜ Blå och gröna: 28. ➜ 
Antal pister totalt: 48. ➜ 
Antal liftar: 14. ➜ Längd-
spår: 37 km, varav 5 km 
belysta. ➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. ➜ Off-
pist: Ja. ➜ Barnområden: 
Ja.
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helst skidor?
Var åker du

Anjabacken i Tärnaby. Jag 
kan inte tänka mig ett bättre 
åk en kall vintermorgon.

ANjA PÄRSON, Alpina landslaget

vInTer-gUIden medföljde som extra bilaga i Aftonbladet RESA 4–5 november 2008. Innehåller skidorter med fler än elva 
nedfarter. Redaktörer: Sture Bjarnelind och Johan Furusjö. Texter: Janna Holmqvist, Sara Berggren, Agneta Elmegård, Sture Olsson, Bo 
Svernström. Redigeringsansvarig: Jennie Malmberg. Redigering: Sara Hörberg, Håkan Kjellgren, Åsa Ljungkvist. Grafik: Rikard Bodin.  Om-
slagsfoto: Börje Thuresson.  
Kontakt/e-post: guider@aftonbladet.se. Guideredaktör Aftonbladet Nya Medier:Susanne Wixe  & 08725 2000. 

Åk i världsmästarnas skidspår.

Foto: TäRNABy/HEMAVAN
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a ➜ Högsta åkhöjd: 

909 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 387 meter. ➜ 
Total pistlängd: 12 km. 
➜ Längsta nedfarten: 
2,4 km. ➜ Svarta pis-
ter: 1. ➜ Röda pister: 
8. ➜ Blå och gröna: 7. 
➜ Antal pister totalt: 
16. ➜ Antal liftar: 6. ➜ 
Längdspår: 6 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: Nej. 
➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.

ÄVEN OM DET finns en del pister 
är det offpistnedfarterna som gäller. 
äventyrskoncept och lågprisprofil.
Swww.kittelfjall.com
Åka hit: Bil 83 mil från Stockholm, 
120 från Göteborg. Buss Stock
holm–Slussfors med Lapplandspilen 
640 kr t/r, sedan transfer. Flyg Stock
holm–Vilhelmina med Nextjet från 
650 kr enkel resa, sedan transfer vidare 
till Kittelfjäll, cirka tre timmar. Bus
spaket med all inclusive hos Active Ski 
Travel, flyg och tre skiddagar från 4 300 
kr, vecka 9.
Swww.lapplandspilen.se
Swww.activeski.se
Swww.skyways.se
Swww.tabussen.nu
Swww.sj.se
Äta, dricka och uteliv: En restaurang 
och en bar bäddar inte för stort uteliv, 
men trots det bra party.
Familjevänligt: Nej, inte särskilt. 
även om det finns några snälla backar 
för barn åker familjen hit för föräldrar
nas eller vana skidbarns skull.

Göra utan skidor: Isklättring, bergs
klättring, airboard, sexkamp med 
bland annat klättervägg, ridning, 
isfiske, skoter, hundspann och snö
skoturer.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds
lägenhet: 7 000 kr.
Liftkort en vecka: 960 kr.

SKIdfaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 210 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 420 meter. ➜ Total 
pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 2,2 km. ➜ Svarta 
pister: 18. ➜ Röda pister: 12. ➜ Blå och gröna: 6. ➜ Antal pister 
 totalt: 34. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 7,5 km, varav 2,5 km belysta. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja, naturliga. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
 Barnområden: Ja.

KITTeLfjäLL

Lössnö är  
grejen

Här gäller  
offpist

Färdas som i ett snömoln.
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DET HÄR ÄR offpistland. På 
det här högfjället, precis på 
gränsen mellan Sverige och 
 Norge, är lössnö grejen. Visst, 
det finns vanliga pister också, 
men det är en av Sveriges 
snörikaste platser, så självklart 
dominerar offpisten.
Swww.riksgransen.nu
Åka hit: Bil 137 mil från 
Stockholm, 171 från Göteborg. 
Tåg cirka 1 700 kr t/r från 
Stockholm i sovvagn med SJ, 
19 timmar. Flyg från 700 kr 
enkel resa Stockholm–Kiruna 
med Norwegian. Buss cirka 1,5 
timme från Kiruna.
Swww.kirunabuss.se

Äta, dricka och uteliv: Två 
à la carterestauranger med 
after ski och nattklubb, två 
lunchrestauranger samt en 
livsmedelsbutik med café. 
Trots underhållning och after
ski blir det inget direkt party.
Familjevänligt: Nej. Visst 
finns det barnbackar och 
skidskolor, men här är det mer 
adrenalin än mys i backen som 
gäller. Inför säsongen görs 
dock satsningar på att flera 
av pisterna ska bli mer lättill
gängliga för familjer.
Göra utan skidor: Hund
spann, spa, skoter, snösko
vandring.
Prisexempel vecka 9: 2+3
bäddslägenhet 4 600 kr.
Liftkort en vecka: 1 590 kr.

Nytt för i år: Pistvisning 
samt att fler pister blir 

lättillgänliga.

LITEN SKIDORT i närheten av 
Sorsele med två liftar och en barnlift. 
Trots litenheten ett bra varierat utbud 
av backar, dock lite brist på svarta 
pister.
Swww.lapplandskatan.nu
Åka hit: Bil 83 mil från Stockholm, 
117 mil från Göteborg. Flyg till 
 Arvidsjaur med Nextjet, från 650 kr 
enkel resa. Därifrån en dryg timme 
med buss eller hyrbil. Tåg till Vännäs 
med SJ, från 95 kr enkel, sedan läns
trafikbuss vidare, 24 mil.
Swww.sj.se
Swww.nextjet.se
Swww.tabussen.nu
Äta, dricka och uteliv: Mycket be
gränsat utbud vid anläggningen. Mer 
att välja på i Sorsele, 1,4 mil bort.
Familjevänligt: Ja, barnområde och 
nära till pister i alla färger.
Göra utan skidor: Skoter.
Prisexempel vecka 9: Sex
bäddsstuga 6 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 080 kr.

1 Borgafjällen
2 Tärnaby/Hemavan
3 Riksgränsen
4 Kittelfjäll
5 Björkliden
6 Nalovardo

naLovardo

➜ Högsta åkhöjd: 770 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 314 meter. ➜ 
Total pistlängd:  Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 2,1 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 5. ➜ Blå och gröna: 6. ➜ Antal 
pister totalt: 14. ➜ Antal liftar: 3. ➜ Längdspår: 15 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIdfaKTa
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höjd: 335 m ö h. 
➜ Största fall-
höjd: 253 meter. 
➜ Total pist-
längd: 21 km. 
➜ Längsta ned-
farten: 2,2 km. ➜ 
Svarta pister: 6. 
➜ Röda pister: 
2. ➜ Blå och grö-
na: 8. ➜ Antal 
pister totalt: 16. 
➜ Antal liftar: 
6. ➜ Längdspår: 
30 km, varav 20 
km belysta. ➜ 
Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ 
 Barnområden: 
Ja.

SvanSTeIn SKI
LITEN ORT i Tornedalen nära 
finska gränsen. Helt okej fallhöjd. 
Satsar mycket på snowpark och 
vassare utförsåkning. Hit kommer 
många från Finland och charterfolk 
från Centraleuropa. Stig Strand har 
lagt pisterna. Öppnar ofta tidigt, i år 
i november.
Swww.svanstein.eu

Åka hit: Bil 103 mil från Stock
holm. 138 mil från Göteborg. Tåg 
Stockholm–Luleå med SJ från 95 

kr. Flyg Stockholm–Luleå med SAS, 
från 500 kr, eller Norwegian, cirka 
500 kr, och Göteborg–Luleå med 
SAS eller City Airline, pris från 500 
kr respektive 850 kr. Alla exempel 
 gäller enkla resor. Länsbuss från 
 Luleå, tre timmar.
Swww.norwegian.se
Swww.sas.se
Swww.cityair 
line.se
Swww.sj.se
Swww.ltnbd.se

Äta, dricka och uteliv: Två restau
ranger och pubar gör kanske inget 
nöjesdistrikt.
Familjevänligt: Ja, barnområde 
finns. Området fungerar därför bra 
för familjen även om svarta pister 
och snowboardland dominerar.
Göra utan skidor: Skoter, snösko
vandring, hundspann.

Prisexempel vecka 9: 
 Fyrbäddsstuga 7 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 080 kr.

Satsar på 
snowpark

Åk hit redan  
i november. 
Foto: SVANSTEIN SKI
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25 MIL NORR om polcirkeln 
ligger denna lilla anläggning med 
bra fallhöjd och lika mycket offpist 
som pist. Helikopterskidåkning 
(heliski) för de som vill åka utför i 
orörd fjällnatur.
Swww.bjorkliden.com
Åka hit: Bil 135 mil från Stock
holm, 170 från Göteborg. Tåg cirka 
1 700 kr t/r från Stockholm i sov
vagn med SJ, 19 timmar. Flyg från 
700 kr enkel resa Stockholm–Kiru
na med Norwegian. Därifrån buss 
cirka en timme. även SAS flyger till 
Kiruna, från 500 kr enkel resa.
Swww.norwegian.com
Swww.sas.se
Swww.sj.se
Swww.kirunabuss.se
Äta, dricka och uteliv: 
 Restaurang med utsikt över Lap
porten och Torneträsk slår högt. 
Tre restauranger, en dagsservering 
i backen och en bar. Mer tillbakalu
tat mysläge än vilt party.
Familjevänligt: Ja, snällt barn
område och även om de vassare 
backarna och offpisten ligger en 
bit bort, är inte systemet större än 
att familjen kan hålla ihop.
Göra utan skidor: Bandvagns

turer till Låktatjåkko fjällstation, 
hundspann, snöskoturer, skotersa
fari, grottturer, barnklubb och 
dagsturer till ishotellet.
Prisexempel vecka 9: Fem
bäddsstuga 6 400 kr.
Liftkort en vecka: 1 545 kr (Arctic 
skipass för Björkliden, Abisko, Riks
gränsen och Narvik 1795 kr).
Nytt för i år: Nya hundspannstu
rer, plus att anläggningen öppnar 
ovanligt tidigt, redan 5 december, 
dock inte med full åkning förrän 
den 7 februari.
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960 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 538 meter. ➜ 
Total pistlängd: 15 km. 
➜ Längsta nedfarten: 
3,3 km. ➜ Svarta pis-
ter: 4. ➜ Röda pister: 
9. ➜ Blå och gröna: 11. 
➜ Antal pister totalt: 
24. ➜ Antal liftar: 5. ➜ 
Längdspår: 7 km, varav 0 
km belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: Nej. 
➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.

Tröttnar man på skidor kan man 
låta hundarna göra jobbet.

Foto: MARIA ÖSTLIN
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200 meter. ➜ Total pistlängd: 8,9 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 1,6 km. ➜ Svarta pister: 3. ➜ Röda pis-
ter: 3. ➜ Blå och gröna: 11. ➜ Antal pister totalt: 
17. ➜ Antal liftar: 10. ➜ Längdspår: 2 km. ➜ Half-
pipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Ja.
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FAMILjEVÄNLIGT område 
med pister i tre väderstreck. 
Backarna duger för både proffs 
och nybörjare.
Swww.hassela-sport.se
Åka hit: Bil 35 mil från Stock
holm, 65 mil från Göteborg. 
Ta flyget till Sundsvall. Från 
Stockholm–Bromma från 399 
kr enkel resa med Sundsvalls
flyg, från Stockholm–Arlanda 
från 450 kr enkel resa med SAS 

 eller från Göteborg, 
cirka 1 200 
kr enkel resa 
med Skyways. 
Från Sunds

vall är det 
drygt sju mil 

med taxi till 
Hassela. Tåg till 
Hudiksvall, 6 mil 

från Hassela, är 
ett annat alternativ. Både från 
Göteborg och Stockholm har 
SJ priser från 95 kr enkel resa. 
Sedan buss.
Swww.sundsvallsflyg.se
Swww.skyways.se
Swww.sas.se
Swww.sj.se
Äta, dricka och uteliv: Flera 
serveringar, fristående bistro 
och restaurang på hotellet. 
 Under vintersäsongen satsas 
det på ett bra nöjesutbud med 
stora artister.
Familjevänligt: Ja. Barnbacke 

i anslutning till flera andra ned
farter så familjen kan hålla ihop.
Göra utan skidor: För barn 
anordnas bland annat pulka
race, sagostund och skoter
safari. Spabehandlingar och 
gård med islandshästar finns 
inom några kilometer. Bad
palats finns också.
Prisexempel 
vecka 9: 
4+2bädds
stuga 4 750 kr.
Liftkort en 
vecka: 1 120 kr.
Nytt för i år: Längdläger 
inför Vasaloppet vecka 5 
med etablerade Vasalöpare, 
snowparken blir större och 
 temaweekends anordnas.

I jÄRVSÖBACKEN är bar
nen hedersgäster, man job
bar mycket med att anpassa 
anläggningen för de minsta. 
Stället är speciellt populärt för 
weekendbesökare.
Swww.jarvsobacken.se
Åka hit: Bil 30 mil från Stock
holm, 62 från Göteborg. Enkelt 
ta sig hit med bil, buss och tåg. 
Flera direkttåg från Stockholm 
dagligen med SJ, pris från 95 kr 
enkel. Buss med Härjedalingen 
från Stockholm 400 kr t/r, av
gångar dagligen.
Swww.härjedalingen.se
Swww.sj.se

Äta, dricka och uteliv: Öje
bergets restaurang, en gång 
LillBabs krog, ligger på top
pen. I samhället Järvsö finns 
flera restauranger och serve
ringar. Kvälls och nattlivet är 
inget att skryta med.

Familjevänligt: Området i 
och kring backarna är koncen
trerat. Här är det lätt att hålla 
ihop och välja en nedfart som 
passar alla i familjen.
Göra utan skidor: Djur
parken Järvzoo är ett givet 
utflyktsmål. Piratklubben har 
aktiviteter för barn mellan tre 
och tio år sex kvällar i veckan. 
Man kan besöka Järvsö Spa & 
Aroma och i närbelägna Ljusdal 
kan man besöka en bowling
hall. Dessutom finns häst och 
slädturer, hundspann, ishall 
och gym.
Prisexempel vecka 9: 4+2
bäddsstuga från 3 500 kr.
Liftkort en vecka: 1 130 kr.
Nytt för i år: Bredare backar 
på Norra Skidområdet, nytt lift
kortssystem med beröringsfria 
chipkort och ombyggd restau
rang i Skicenter.

järvSö

Träna inför 
Vasaloppet

Kungsberget passar 
både stora och små.S
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a ➜ Högsta åkhöjd: 
464 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 310 meter. 
➜ Total pistlängd: 
20 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 2,5 km. 
➜ Svarta pister: 1. 
➜ Röda pister: 4. ➜ 
Blå och gröna: 7. ➜ 
Antal pister totalt: 
12. ➜ Antal liftar: 
7. ➜ Längdspår: 
30 km, varav 2,5 km 
belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Nej.
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a ➜ Högsta åkhöjd: 370 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 

200 meter. ➜ Total pistlängd: 25 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 2 km. ➜ Svarta pister: 2. ➜ Röda pis-
ter: 5. ➜ Blå och gröna: 8. ➜ Antal pister totalt: 
15. ➜ Antal liftar: 6. ➜ Längdspår: 25 km, varav 2,5 
km belysta. (Harsa, 1,5 mil från Järvsö by, har ytterligare 
80 km spår) ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ 
 Offpist: Nej. ➜ Barnområden: Ja.
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MÅNGA NYBÖRjARE, 
endagsåkare och brädåkare 
tar sig hit för att få en vinter
upplevelse trots att man inte 
hamnar i fjällvärlden. Via nya 

motorvägen från Stock
holm tar du dig hit på ett 
par timmar.

Swww.kungsberget.se
Åka hit: Bil 21 mil från 
Stockholm, 50 från 

 Göteborg. Enklast 
med bil eller buss. 
Skidbussen går 
dagligen från Stock

holm fram och tillbaka 
varje dag. Dagstur 

inklusive liftkort 
420 kr, 
bokas på 

anlägg

ningens hemsida.
Swww.kungsberget.se
Äta, dricka och uteliv: Res
taurangen rymmer över 350 
gäster och serverar både da
gens, à la carte och barnmeny. 
Värmestugor, grillplatser och 
en toppstuga finns. After ski 
ordnas ibland, men nattliv? Nä.
Familjevänligt: Ja, de vuxna 
kan åka medan barnen roar sig 
i pulka eller Happybacken. 
Från träläktare går det att ha 
uppsikt över barnen.
Göra utan skidor: Skoter
safari och hundspann.
Prisexempel: Dubbel eller 
familjerum på vandrarhemmet 
Kungsfors Herrgård, från 395 
kr per person och natt (inklu
sive frukost).
Liftkort: Tvådagars kort 540 
kr. Veckokort finns inte.
Nytt för i år: En kiosk vid 
barnområdet. Det är det hela.

Kanonkul med 
mycket snö.

Foto: BÖRJE THURESSON

1 Järvsö
2 Hassela

1 KungsbergetKUngSBergeT
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TRE I ETT. Vemdalen består av 
tre fristående områden, Vem-
dalsskalet, Björnrike och Klöv-
sjö/Storhogna. Liftkortet gäller 
i alla tre. Stor bredd på nedfarter 
men rött dominerar.  
S www.skistar.com/vemdalen

Åka hit: 48 mil från Stock-
holm, 65 från Göteborg. 

Buss från Stockholm 
med Härjedalingen 

800 kr t/r och 
med Y-buss, 

700 kr t/r. Tåg 
till Östersund 
med SJ, från 
95 kr från 
Stockholm 
och 504 
kr från 

Göteborg. Flyg Göteborg–Öst-
ersund från 850 kr enkel resa 
med City Airline och Stock-
holm–Östersund med SAS från 
500 kr enkel. Därifrån är det se-
dan nio mil med länsbuss 164 
eller hyrbil. 
S www.sas.se 
S www.ybuss.se 
S www.cityairline.se 
S www.harjedalingen.se 
S www.sj.se 
S www.lanstrafiken-z.se

Äta, dricka & uteliv: Gott om 
mat- och uteställen, framförallt 
på Vemdalsskalet. Räkna med 
party under högsäsong.
Familjevänligt: Ja, i synnerhet 
i Björnrike. I de andra systemen 
kan en familj med mindre barn få 

svårt att hålla ihop. Nyhet i Vem-
dalsskalet är ett 40 meter långt 
rullband, där de allra minsta 
kan träna på att åka lift. Stor va-
riation för barnfamiljer med lite 
äldre barn.
Göra utan skidor: Hundspann, 
häst- och slädturer, ridning på 
islandshästar, isklättring, gui-
dade turer på fjället, skoterturer, 
curling & spa. 
Prisexempel vecka 9: Sex-
bäddslägenhet: 8 080 kr.
Liftkort en vecka: 1 190 kr.
Nytt för i år: En sexstolslift, 
Klövsjö Express i Klövsjö/Stor-
hogna, kommer att gå upp till 
toppen och invigs annandag jul. 
Hela barnområdet i den anlägg-
ningen görs om.

vemdalen

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 038 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 295 me-
ter. ➜ Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 
1,6 km. ➜ Svarta pister: 6. ➜ Röda pister: 24. ➜ Blå och 
gröna: 22. ➜ Antal pister totalt: 52. ➜ Antal liftar: 17. ➜ 
Längdspår: 300 km i hela Funäsdalen, varav 2 km med elljus i 
Tänndalen. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

➜ Högsta åk-
höjd: 940 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
440 meter. ➜ Total 
pistlängd: 14,6 km. 
➜ Längsta ned-
farten: 1,9 km. ➜ 
Svarta pister: 2. ➜ 
Röda pister: 4. ➜ 
Blå och gröna: 8. ➜ 
Antal pister totalt: 
14. ➜ Antal liftar: 
9. ➜ Längdspår: 
17,5 km, inget elljus. 
➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.  
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FuNÄSdALEN består av fem 
fristående områden: Tänn-
dalen, Ramundberget, Fu-
näsdalsberget, Tännäskröket 
och Tänndalsvallen, cirka tio 
minuter från varandra med bil. 
Totalt finns 121 nedfarter. Ett 
skidpass täcker allt och här 
finns ett stort längdspårom-
råde på 30 mil. Vi presenterar 
de tre största områdena.

Åka hit: Bil 59 mil från Stock-
holm, 68 mil från Göteborg. 
Buss med Härjedalingen  
Stockholm–Funäsdalsberget 
840 kr t/r, till Ramundberget, 
880 kr t/r. Fjällexpressen från 
Stockholm från 895 kr t/r och 
från Göteborg 1 045 kr t/r. Tåg 
till Östersund med SJ, från 95 
kr från Stockholm och 504 kr 
från Göteborg. Flyg Göteborg–

Östersund från 850 kr enkel 
med City Airline och Stock-
holm–Östersund med SAS från 
500 kr enkel. Därifrån länsbuss 
164. Flyg Stockholm–Sveg 
med Nextjet från 650 kr enkel, 
därifrån länsbuss 631. 
S www.harjedalingen.se 
S www.fjallexpressen.se 
S www.nextjet.se 
S www.lanstrafiken-z.se

Göra utan skidor: 
Främst friluftsområde i 
fjällnatur. Skoteruthyr-
ning och safari, Fjäll-
museet, ridning, häst 
och släde, hundspann, 
isklättring, bandvagns-
turer, bastu och pool. 
Världsarvsstaden 
Röros ligger fem mil 
bort.

STÖRSTA PISTOMRÅdET i 
Funäsdalen. Röda backar i ab-
solut dominans, men ändå bra 
variation utmed området. Snön 
är största tillgången, varje år 
faller cirka fem meter. 
S www.tanndalen.com
Äta, dricka och uteliv: Några 
restauranger ligger utspridda 
längs det långsträckta pistom-
rådet, så visst går det att gå 
ut. Det finns två kvällskrogar 
i Hamra.
Familjevänligt: Ja, även om 
röda backar dominerar finns 

både lättare och svårare pister 
från nästan varje lift. Lätt att 
hålla familjen samlad i barn-
områdena och det speciella 
skidsystemet för barn som 
kallas Krokskogen.
Prisexempel vecka 9: Fyr-
bäddslägenhet 7 400 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr (Fu-
näsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: Tech Sled Park 
– åkning på specialutvecklade 
kälkar i en bana ända från top-
pen. Krokskogen byggs ut och 
liftnära lägenheter byggs.

ÄNdA SEdAN 1960 har Funäs-
dalsberget haft tävlingsverk-
samhet. Dock fanns bara ett 
par backar fram till 2007 då en 
gigantisk utbyggnad drog igång. 
Nu har anläggningen 18 pister 
och i november hålls en Europa-
cuptävling i slalom. 
S www.funasdalsberget.se
Äta, dricka och uteliv: Toppstuga 
med fullständiga rättigheter, bar 
i backen, våffelstuga vid Rösber-
get, servering vid Kåvan. Dess-
utom fyra restauranger, pizzeria 
och nattklubb i Funäsdalens by.

Familjevänligt: Ja, ganska. 
Dock lämpar sig anläggningen 
bäst för åkare med viss erfa-
renhet.
Prisexempel vecka 9: 6+2-
bäddsstuga 9 750 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr  
(Funäsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: Ett nytt skidom-
råde för barn med velodrom-
bana, området Drömskogen, 
som ger familjen möjligheter 
till offpist i lössnö. Dessutom 
finns Crossen – en ny röd pist 
mitt i området.

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 981 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 314 meter. 
➜ Total pistlängd: 21 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,7 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 9. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 300 
km i hela Funäsdalen, varav 5 km med elljus vid Funäsdalsberget. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.  

Vemdalen, i synnerhet Björnrike, har goda 
förutsättningar för en fin familjesemester. 
Foto: PER ERIKSSoN/TRIGGER PHoTo

Tänndalen FunäSdalSbergeT

alpIna FunäSdalen

1
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1 Alpina Funäsdalen
2 Vemdalen
3 Lofsdalen



ÖVERSKÅdLIG anläggning med bra 
fallhöjd och några riktigt branta pis-
ter. Som alla mindre anläggningar är 
variationen begränsad, men skidåk-
ningen är bra. Många slalomklubbar 
tränar här.
S www.lofsdalen.se
Åka hit: Bil 50 mil från Stockholm, 
65 mil från Göteborg. Buss från 
Stockholm med Härjedalingen, 760 
kr t/r eller från Göteborg med Fjäl-
lexpressen 1 025 kr t/r.  Tåg till Öst-
ersund med SJ, från 95 kr från Stock-
holm och 504 kr från Göteborg. Flyg 
Göteborg-Östersund från 850 kr en-
kel resa med City Airline och Stock-
holm-Östersund med SAS från 500 kr 
enkel. Därifrån länsbuss 633. 
S www.fjallexpressen.se 
S www.harjedalingen.se 
S www.lanstrafiken-z.se
Äta, dricka & uteliv: 
Tre restauranger, med 
afterski och bar. Nyöpp-
nat fjällhotell i direkt 

anslutning till backen. För att vara en 
så liten ort är det godkänt drag.
Familjevänligt: Ja, ett nybyggt 
barnområde ligger i direkt anslutning 
till huvudliften som tar dig upp till 
områdets brantaste backe om du vill. 
Hela familjen kan enkelt hålla ihop.
Göra utan skidor: Skoter, fiske, ren-
raid, turåkning. Fina längdspår. 
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 7 150 kr.
Liftkort en vecka: 1 150 kr.
Nytt för i år: Snölandet har byggts 
ut, fler nedfarter kommer att öppna 
tidigare tack vare ett helautomatiskt 
snökanonsystem och så bygger skid-

kungen Thomas Ahls-
gaard en högt belä-

gen skicamp.

➜ Högsta åkhöjd: 946 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 360 meter. 
➜ Total pistlängd: 15,8 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,9 km. ➜ 
Svarta pister: 4. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 8. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 9. ➜ Längdspår: 25 km, 
varav 2,5 km belysta. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ 
Offpist: Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

SKIdFaKTa/Vemdalsskalet

➜ Högsta åkhöjd: 875 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 415 meter. ➜ 
Total pistlängd: 15 km. ➜ Längsta nedfarten: 2 km. ➜ Svarta 
pister: 3. ➜ Röda pister: 2. ➜ Blå och gröna: 14. ➜ Antal pis-
ter totalt: 19. ➜ Antal liftar: 12. ➜ Längdspår: 21 km, varav 3 
km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.  

SKIdFaKTa/klöVsjö/storhogna

loFSdalen

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 100 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 492 meter. ➜ 
Total pistlängd: 27 km. ➜ Längsta nedfarten: 3,4 km. ➜ Svarta 
pister: 6. ➜ Röda pister: 8. ➜ Blå och gröna: 11. ➜ Antal pister 
totalt: 25. ➜ Antal liftar: 25. ➜ Längdspår: 70 km, varav 2,5 km 
med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.  

HÄR ÄR dET LÄTT att hitta sin  
favorit bland pisterna – anlägg-
ningen på Ramundberget har 
en stor variation av backar och 
passar hela familjen. Den rela-
tivt låga fallhöjden gör emel-
lertid att det roliga ofta riskerar 
att bli kort. 
S www.ramundberget.se
Äta, dricka och uteliv: Bra med 
restauranger och barer för sin 
storlek. Även om man kanske 
inte väljer att åka hit för att 
partaja finns möjligheten under 
helger och sportlov.

Familjevänligt: Ja. Barnområ-
den och backar i olika svårig-
hetsgrader finns kring de flesta 
liftar, vilket tillsammans med 
storleken gör det lätt att hålla 
ihop familjen.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddslägenhet: 9 990 kr.
Liftkort en vecka: 1 310 kr  
(Funäsdalspass 1 520 kr).
Nytt för i år: En ny toppstuga 
invigs vecka sex, och i nedfarten 
Pipeline finns det en ny park 
som bjuder på många spän-
nande hopp.

SKIdFaKTa

➜ Högsta åkhöjd: 1 000 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 300 meter. 
➜ Total pistlängd: 24 km. ➜ Längsta nedfarten: 1,65 km. ➜ 
Svarta pister: 12. ➜ Röda pister: 14. ➜ Blå och gröna: 16. ➜ 
Antal pister totalt: 42. ➜ Antal liftar: 8. ➜ Längdspår: 300 
km i hela Funäsdalen, varav 2,5 km med elljus vid Ramundberget. 
➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barn-
områden: Ja.  

Gott om val-möjligheter!

Funäsdalen kan sedan ett drygt år tillbaka stoltsera med nya backar.
Foto: BÖRJE THURESSoN

Med sina fem fristående områden har 
Funäsdalen en ordentlig bredd i utbu-
det av backar.   Foto: BÖRJE THURESSoN

ramundbergeT

Snöfall! 
Foto:  
LoFSDALEN

+ Aftonbladet PLUS 
ger dig alltid massor 
av extra, spännande 
läsning. 
+ Exklusiva artiklar, 
intervjuer och tester. 

Ladda ner din
egen resguide
till semestern

Vi har 150 guider till hela världen 
– för bara 19 kronor i månaden!
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ungdomar, skidåkande 
kändisar och barnfamiljer 
blandas. Totalt finns runt 
tio mil preparerade pister i 
området som består av Åre 
by, Åre Björnen och Duved. 
Generellt sett kan man säga 
att Åre by är partystället, 
Duved det lugnare och Björ-
nen barnfamiljernas näste. 
Swww.areturistbyra.se
Åka hit: Bil 62 mil från 
Stockholm, 89 mil från Gö-
teborg. Nattåg med SJ från 
Stockholm från 569 kr och 
från Göteborg från 619 kr. 
Utmanartåget med Veolia 
kostar 599 kr från Stockholm 
och 799 från Malmö (nattåg, 
start kring jul). Alla prisex-
emplen gäller enkla resor. 
Dessutom finns partyresan 
Åretåget några veckor under 
2009, cirka 1 400 kr t/r med 
SJ Event. Årebussen från 
Stockholm (cirka 8 timmar) 
790 kr t/r. Flyg Göteborg–
Östersund, från 850 kr enkel 
med City Airline och Stock-
holm–Östersund med SAS 
från 500 kr enkel. Cirka en 
timme med buss eller hyrbil 
till Åre från Östersund.
Swww.bokatag.se
Swww.sj.se
Swww.sjevent.se
Swww.arebussen.se
Swww.sas.se
Swww.cityairline.se
Swww.lanstrafiken-z.se

Äta, dricka och uteliv: 
Åre är känt för sitt uteliv 
och sina afterskipubar. I 
Åre och Duved finns runt 
60 restauranger, barer 
och nattklubbar. Det kan 
vara ganska dyrt att äta 
ute, men du hittar allt från 
pizza till renklämmor. För 
festsugna är det Åre som 
gäller.
Familjevänligt: Nja, 
barnbackarna och de svå-
rare backarna ligger en bit 
från varandra. Däremot 
finns ett äventyrsbad som 
lockar. 
Göra utan skidor: Sko-
tersafari, hundspann, 
isgrottor i Tännforsen, vin-
terridning på islandshästar, 
skärmflyg, isklättring, linba-
nan Zipline, spa, chokladfa-
brik med mera.
Prisexempel vecka 9: 
Fyrbäddslägenhet 10 295 kr 
(i Åre by).
Liftkort en vecka: 1 745 kr 
för hela området, 1 525 kr 
endast Åre by.
Nytt för i år: Skyltar med 
pictogram och text på eng-
elska. Stjärnkockarna Mel-
ker Andersson och Markus 
Aujalay tar över restaurang 
Marmite. Det lyxiga hotel-
let Copperhill Mountain 
Lodge öppnar. Permanenta 
lavinhinder på Hummelns 
södra sida.

ÅRE 

Det gäller att hålla tungan rätt i mun i Åres branter.
Foto: PER ERIKSSON/TRIGGER PHOTO

SNÄLLA BACKAR i naturskönt område. 
Barnvänligheten är en av de främsta an-
ledningarna till att åka hit. Ligger bara 15 
minuter från Åre.
S www.edsasdalen.nu
Åka hit: 62 mil från Stockholm, 83 från 
Göteborg. Tåg, flyg och buss – se Åre. Se-
dan lokalbuss 157  Åre–Edsåsdalen. 
S www.lanstrafiken-z.se

Äta, dricka & uteliv: Mat serveras 
på hotellens restauranger och lättare 
rätter finns i hotellets lobbybar. Under 
veckans alla dagar finns aktiviteter, 
men det vore lögn att säga att det är or-
dentligt drag här. Festen hittar du i Åre, 
två mil bort.
Familjevänligt: Ja. Nära till allt, korta 
hanterbara backar. Skidskola varje 
vardag.
Göra utan skidor: Fiske och hund-
släde.
Prisexempel vecka 9: 4+2-bädds-
lägenhet:  
6 650 kr.
Liftkort en vecka:  
1 030 kr.
Nytt för i år: Nytt barnområde, kälk-
bana, utbyggd funpark, barnpool på 
hotellet och fjällvandrarhem.

EdSÅSdalEn

SKIdFaKta

➜ Högsta åkhöjd: 
986 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 180 meter. 
Längsta nedfarten: 1 
km. ➜ Svarta pister: 
0. ➜ Röda pister: 1. ➜ 
Blå och gröna: 10 ➜ 
Antal pister totalt: 11. 
➜ Antal liftar: 5. ➜ 
Längdspår: 37 
km, varav 4 
km belysta. 
➜ Halfpipe/
snowboard-
område: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: 
Ja. 

Barn-
vänligt!

Valla
de hundar? Foto: BÖRJE THURESSON

1

2
34
5

1 Åre
2 Bydalsfjällen
3 Edsåsdalen
4 Storlien
5 Trillevallen
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➜ Högsta åkhöjd: 780 m ö h. ➜ Största fall-
höjd: 337 meter.  ➜ Längsta nedfarten: 3 km. ➜ 
Svarta pister: 1. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och 
gröna: 17. ➜ Antal pister totalt: 24. ➜ Antal 
liftar: 12. ➜ Längdspår: 58 km, varav 15,5 km 
belysta (Åre totalt). ➜ Halfpipe/snowboardom-

råde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja. 

SKIdFaKta/ÅRE BjöRnEn

➜ Högsta åkhöjd: 1 274 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 890 meter. ➜ 
Total pistlängd: 95 km. ➜ Längsta nedfarten: 6,5 km. ➜ Svarta 
pister: 7. ➜ Röda pister: 18. ➜ Blå och gröna: 26. ➜ Antal pister 
totalt: 51. ➜ Antal liftar: 22. ➜ Längdspår: 58 km, varav 15,5 km 
belysta (Åre totalt. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.  ➜ Funpark: Ja. 

SKIdFaKta/ÅRE BY

Åre by night.
Foto: PER ERIKSSON/
TRIGGER PHOTO

SKIdFaKta/duvEd

➜ Högsta åkhöjd: 794 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 405 
meter. Längsta nedfarten: 2,5 km. ➜ Svarta pister: 1. ➜ 
Röda pister: 11. ➜ Blå och gröna: 15 ➜ Antal pister to-
talt:27. ➜ Antal liftar: 12. ➜ Längdspår: 58 km, varav 15,5 
km belysta (Åre totalt). ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ Barnområden: Ja. 
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Barnen trivs 
i Åre Björnen.
Foto: JONAS KULLMAN

SKIdFaKta

➜ Högsta åkhöjd: 1 060 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 
253 meter. ➜ Längsta nedfarten: 1,9 km. ➜ Svarta 
pister: 5. ➜ Röda pister: 12. ➜ Blå och gröna: 5 
➜ Antal pister totalt: 22. ➜ Antal liftar: 10. ➜ 
Längdspår: 120 km, varav 0 km belysta. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ Barnom-
råden: Ja.

➜ Högsta åkhöjd: 790 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 191 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 13 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 1,6 km. ➜ Svarta 
pister: 6. ➜ Röda pister: 8. ➜ 
Blå och gröna: 9. ➜ Antal pister 
totalt: 23. ➜ Antal liftar: 8. ➜ 
Längdspår: 17 km, varav 4,5 km 
belysta. ➜ Halfpipe/snowboard-
område: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIdFaKta
ANRIK SKIDORT som satsar på 
naturupplevelsen. Här semestrar 
kungafamiljen. Bra med snö och 
spännande offpist.
Swww.storlienfjallen.se
Åka hit: 67 mil från Stockholm, 86 
från Göteborg. Flyg, buss, tåg – se Åre. 
Sedan sju mil med lokalbuss 157.
Swww.lanstrafiken-z.se
Äta, dricka & uteliv: Fyra restau-
ranger varav två med afterski. Det är 
inte som i Åre, men helt okej.
Familjevänligt: Definitivt. Enkla 
backar och boende nära liftarna.
Göra utan skidor: Spa-anläggning, 
långpromenader, hundsläde.
Prisexempel vecka 9: 2+4- 
bäddslägenhet 8 820 kr.
Liftkort en vecka: 1 325 kr (gäller 
även Trillevallen).

StORlIEn

BYdalSFjällEn
LUGNA fjällbackar som är Östersundsbornas 
närmsta tillflyktsort. Populärt bland snow-
boardåkare. 
Swww.bydalsfjallen.se
Åka hit: Bil 57 mil från Stockholm, 79 mil 
från Göteborg. Buss från Stockholm med Härje-
dalingen 800 kr t/r och med Y-buss, 700 kr t/r. 
Tåg till Östersund från 95 kr från Stockholm och 
504 kr från Göteborg. Flyg Göteborg-Östersund 
från 850 kr enkel resa med City Airline, Stock-
holm-Östersund med SAS från 500 kr enkel. 
Sedan buss 162  till Bydalen.
Swww.ybuss.se
Swww.lanstrafiken-z.se

Äta, dricka & uteliv: Fem restauranger, från 
dagens rätt till finare middagar. Viss afterski.
Familjevänligt: Ja, backar för både stora och 
små. Västerfjällets topp går över i snälla Fjäll-
halsleden och Gräftåvallen är ett bra familje-
alternativ. 
Göra utan skidor: Fjällridning, isfiske, tunn-
bad, tyrolerafton på Wärdshuset i Höglekarda-
lens semesterby.
Prisexempel v 9: Sexbäddsstuga 7290 kr.
Liftkort en vecka: 1 190 kr.
Nytt för i år: Belysning i Gräftåvallen, nya 
längdsspår med elljus och ny barnlift i Drom-
backen.

➜ Högsta åkhöjd: 
1 010 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
420 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 50 
km. ➜ Längsta 
nedfarten: 3,5 km. 
➜ Svarta pister: 
7. ➜ Röda pister: 
20. ➜ Blå och 
gröna: 14. ➜ An-
tal pister totalt: 
41. ➜ Antal liftar: 
14. ➜ Längdspår: 
30 km, varav 7 
km med elljus. ➜ 
Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja. 

SKIdFaKta

TREVLIGT OMRÅDE med skidåkning för både 
nybörjare och avancerade åkare. Gott om plats. 
Utförsåkning, telemark, snowboard och längdåk-
ning i skön mix.
Swww.trillevallen.nu
Åka hit: 60 mil från Stockholm, 82 från Göteborg. 
Flyg, buss, tåg – se Åre. Sedan lokalbuss 157 två mil.
Swww.lanstrafiken-z.se
Äta, dricka & uteliv: Bara en restaurang – men 

Åre är nära.
Familjevänligt: Ja, definitivt. Du slipper träng-
seln och hetsen i Åre. Avgränsade områden för 
barnen, med skidkarusell.
Göra utan skidor: Hundslädestur i Vålådalens 
naturreservat. Renrajd, skotersafari och ridturer på 
islandshästar.
Prisexempel vecka 9: 4+2-bäddsstuga 4 500 kr.
Liftkort en vecka: 1 325 kr (gäller även Storlien).

tRIllEvallEn

Kungaparet 
gillar Storlien.
Foto: GUNNE SUNDSTRÖM

Bydalsfjällen har backar för både stora och små.Foto: BYDALSFJÄLLEN
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SÄLEN/KlÄPPEn

Sälenfjällen inkluderar an-
läggningarna Kläppen, Lindvallen-
Högfjället, Tandådalen-Hundfjäl-
let, Stöten och Näsfjället. Kläppen 
ligger en och en halv mil sydost 
om Sälens by. De två kombinerade 
orterna kommer några kilometer 
efter byn, Stöten drygt tre mil från 
byn och Näsfjället ligger ytterli-
gare nästan två mil bort. 

Åka hit: Bil cirka 42 mil från 
Stockholm, 49 mil från Göteborg.
Buss Göteborg–Sälen 830 kr t/r 
och Stockholm–Sälen 790 kr t/r 
med Fjällexpressen. Tåg Stock-
holm–Mora och Göteborg–Mora, 

9 mil från byn, från 95 kr enkel väg 
med SJ. Flyg från Ängelholm till 
Mora med KullaFlyg (linjestart 21 
dec), från 448 kr enkel resa. Från 
Växjö med FlySmåland (linjestart 
21/12), från 495 kr enkel. Från 
Stockholm med Nextjet, från 650 
kr enkel resa. Från Mora anslut-
ningsbuss med bland annat Dala-
trafik, eller hyrbil – cirka en timme 
till Sälen by.
Swww.fjallexpressen.se
Swww.sj.se
Swww.kullaflyg.se
Swww.flysmaland.com
Swww.nextjet.se
Swww.dalatrafik.se

HäR, SOM på alla andra anlägg-
ningar i Sälen, satsas det hårt på 
barnen. Samtidigt har Tandådalen 
några bra, tuffare backar och Hund-
fjället den kanske mest berömda: 
”Väggen”. Det här är en av Sveriges 
mest populära anläggningar – räk-
na med liftköer i sportlovstider.
Swww.skistar.com/salen
äta, dricka och uteliv: Gott om 
restauranger och barer. Även en 
nattklubb. Bra uteliv.
familjevänligt: Ja. Bra barnom-
råden, särskilt mysiga Trollskogen. 
Men som i alla lite större system är 
det lätt att komma ifrån varandra.
Göra utan skidor: Bad, hund-
spann, icecarting, skotersafari, häst 
och släde, solarium, bastu.

fORTS näSTA SIDA!

SÄLEN/STÖTEn

➜ Högsta åkhöjd: 853 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 370 meter. ➜ 
Total pistlängd: 35 km. ➜ längsta nedfarten: 2,6 km. ➜ Svar-
ta pister: 3. ➜ Röda pister: 3. ➜ Blå och gröna: 23. ➜ Antal 
pister totalt: 29. ➜ Antal liftar: 18. ➜ längdspår: 15 km, varav 
3 km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Mer trivsel  

än adrenalin
S
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a ➜ Högsta åk-
höjd: 665 m ö h. 
➜ Största fall-
höjd: 315 meter. 
➜ Total pist-
längd: 34,6 km. 
➜ längsta ned-
farten: 3 km. ➜ 
Svarta pister: 5. 
➜ Röda pister: 8. 
➜ Blå och gröna: 
19 ➜ Antal pister 
totalt: 32. ➜ An-
tal liftar: 15. ➜ 
längdspår: 36 km, 
varav 1 km med el-
ljus. ➜ Halfpipe/
snowboardområ-
de: Ja. ➜ Offpist: 
Nej. ➜ Barnområ-
den: Ja.

HunDFjÄllET
SÄLEN/TanDÅDalEn-

All inclusive!

Till attack!  
 Foto: KLÄppeN SKi reSorT

SÄlEnFjÄllEn

äVen OM Stöten har Sälenfjällens 
bästa fallhöjd, är det inte extrem-
åkningen som lockar. Det är fa-
miljen som står i centrum och det 
finns många långa, 
flacka backar 
och det är mer 
trivsel än adre-
nalin som gäller. 
Men, man ska inte 
underskatta de svarta pisternas 
betydelse – i Stöten finns några 
riktigt branta utmaningar.
Swww.stoten.se
äta, dricka och uteliv: okej ut-
bud av restauranger och hyggligt 
med pubar. en nattklubb. Så visst 

går det att partaja, åtminstone un-
der högsäsong.
familjevänligt: Ja. Tre barnom-
råden i anslutning till olika branta 

vuxenbackar gör att både om-
rådet och familjen håller 

ihop.
Göra utan skidor: 

Bad, bowling och spa i 
Vattufjäll. Miniskoter, hund-

spann och skotersafari.
Prisexempel vecka 9:  4+1-
bäddsstuga 6 455 kr.
liftkort en vecka: 1 300 kr.
nytt för i år: en ”big air bag” i 
funparken som är en stor luftkudde 
åkarna landar på efter hopp.

VälORDnAD ORT med skid-
åkning som mest vänder sig till 
nybörjare och medelbra åkare. 
Familjeprägeln är genomgående. 
Stor snowpark och åkning i fyra 

väderstreck.
Swww.klappen.se

äta, dricka och uteliv: Godkänt 
med restauranger och barer. Men 
hit åker man inte för att gå ut och 
svira på kvällarna.
familjevänligt: Visst är det 
genomtänkt för familjerna med 
barnpassning, troll och annat, men 
barnområdet ligger för sig själv, 
åtskilliga liftar bort från de bran-
tare backarna. Svårt att hålla ihop 
familjen.
Göra utan skidor: Snöskoter-
safari.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddslägenhet: 6 945 kr.
liftkort en vecka: 1 300 kr.
nytt för i år: restaurang Tranan 
blir den stora temarestaurangen 
med bufféer på kvällarna. Längd-
spår prepareras med konstsnö och 
specialkurser anordnas där du ex-
empelvis kan lära dig alla tricken i 
snowpark.



➜ Högsta åkhöjd: 926 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 225 meter. 
➜ Total pistlängd: 46,5 km. 
➜ längsta nedfarten: 1,8 km. 
➜ Svarta pister: 14. ➜ Röda 
pister: 12. ➜ Blå och gröna: 
26 ➜ Antal pister totalt: 56. 
➜ Antal liftar: 36. ➜ längd-
spår: 23,4 km, varav 5,2 km 
med elljus. ➜ Halfpipe/snow-
boardområde: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområden: Ja.

MeR lUGn OCH RO än du får här 
går inte att få i Sälen. 
De som driver 
anläggningen 
säger att his-
torien om Mors 
lilla olle kommer 
från en verklig händelse med en liten 
pojke vid Näsfjället. och visst är det 
möjligt; björn, varg och järv skymtas 
med jämna mellanrum.
Swww.nasfjallet.se
äta, dricka och uteliv: en nyreno-
verad restaurang med à la carte och 
dagens. Närmaste party finns i Stöten.
familjevänligt: Ja, backarna ligger 
nära stugorna och de flesta är inte 
särskilt tuffa. Det är lätt att hålla koll 
på barnen.
Göra utan skidor: relaxavdelning 
med bastu, badtunna och jacuzzi ut-
omhus, hundspann, bivack och quin-
zee – bo i snö- respektive igloobygge.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 7 995 kr.
liftkort en vecka: 1 050 kr.
nytt för i år: Nya timmerstugor, 
konferens med all inclusive och relax-
avdelning.

Prisexempel vecka 9: Fyrbädds-
lägenhet: 8 345 kr.
liftkort en vecka: 1 280 kr. (För 
1 535 kr får du Lindvallen/Högfjäl-
let också).
nytt för i år: All inclusiveresor i äk-
ta charterstil med förbetald mat och 
kylen laddad med frukost. Knapplift 
hela vägen upp till Trollskogen och 
en minijam-arena med rails och 
hopp i centrala Tandådalen.

➜ Högsta åkhöjd: 904 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 218 me-
ter. ➜ Total pistlängd: ingen 
uppgift. ➜ längsta nedfar-
ten: 1,1 km. ➜ Svarta pister: 
3. ➜ Röda pister: 4. ➜ Blå 
och gröna: 4. ➜ Antal pister 
totalt: 11. ➜ Antal liftar:  1.  
➜ längdspår: 10 km. ➜ 
Halfpipe/snowboardom-
råde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

SÄLEN/HÖgFjÄllET-

➜ Högsta åk-
höjd: 860 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
303 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 36,6 
km. ➜ längsta 
nedfarten: 2,5 km. 
➜ Svarta pister: 
4. ➜ Röda pister: 
11. ➜ Blå och 
gröna: 40. ➜ An-
tal pister totalt: 
55. ➜ Antal liftar: 
48. ➜ längdspår: 
Lindvallen 4 km (el-
ljus), Högfjället 26 
km. ➜ Halfpipe/
snowboardområ-
de: Ja. ➜ Offpist: 
Ja. ➜ Barnområ-
den: Ja.

lInDVallEn
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I Hundfjället står barnens skidåk-
ning i centrum. Foto: KriSTer HALVArS

SÄLEN/

nÄSFjÄllET

Lugnt  
och stilla

fAMIlj I KUBIK. Båda orterna, 
som binds samman av liftar, inrik-
tar sig på familjelivet. Snällare än 
Tandådalen-Hundfjället med mas-
sor av röda, blå och gröna backar 
nära varandra. Högfjället har betyd-
ligt färre backar än Lindvallen men 
är en klassiker sedan 30-talet.
Swww.skistar.com/salen
äta, dricka och uteliv: Gott om 
restauranger och barer. i Lindvallen 
finns festmöjligheter trots familje-
vinkeln – i alla fall på helgerna, och 
på Högfjället smäller korkarna ofta.
familjevänligt: Ja, flera barnom-
råden intill vuxenbackar gör det lätt 
att få med hela familjen på upp-
täcktsfärd genom systemet.
Göra utan skidor: Skotertur med 
grillning, skotersafari, hundspann, 
bowling, bad, bastu, solarium, gym, 
bio, snowkiting.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-

lägenhet: 
9 345 kr.
liftkort 
en vecka: 
1 280 kr. (För 
1 535 kr får 
du Tandåda-
len-Hundfjäl-
let också).
nytt för i år: 
Samma all inclu-
sive-koncept som 
Tandådalen-Hundfjället. 
Dessutom byggs flera restau-
ranger ut och en ny juniorpark 
byggs på Högfjället.
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Snowkiting…  
vågar du testa? 

 Foto: KriSTer HALVArS
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EN UTPRÄGLAD dags- och helg-
ort. Litet system som är väl sam-
manhållet. Låg fallhöjd ger flacka 
eller mycket korta backar. Men här 
finns ett av Sveriges 
största längd-
spårområden.
Swww.safsen.se
Åka hit: Bil 27 mil 
från Stockholm, 34 mil från 
Göteborg. Endagsresor med buss 
från ett flertal orter. Tåg till Ludvika 
och sedan buss till Säfsen, cirka 
390 kr från Stockholm och 545 från 
Göteborg, enkla resor. 
www.sj.se
www.tagkompaniet.se
www.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Lunchres-
taurangen och Hyttans kök och bar. 
Familjevänligt: Ja. Alla backarna 
slutar i princip på samma plats. Här 
ligger även barnområdet.
Göra utan skidor: Skotersafari, 

bad i vedeldade tunnor, ridturer och 
fackelpromenad.
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddsstuga: 6 190 kr.

Liftkort en vecka: 1 035 kr.
Nytt för i år: Nya hopp 
och rails i barnens 
snowpark.

DET RIKTIGT SPRAKAR familj 
här. Fjället är mestadels flackt, 
även om det finns en del ordent-
liga svarta pister. 
Swww.idrefjall.se
Åka hit: Bil cirka 46 mil från 
Stockholm, 57 mil från Göte-
borg. Buss från Göteborg 830 kr 
t/r och från Stockholm 550 kr 
t/r med Fjällexpressen. Tåg till 

Mora (se Sälenorterna), därifrån 
länsbuss 170, cirka tre timmar. 
Swww.fjallexpressen.se
Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Godkänt 
med restauranger och barer. 
Även nattklubb. Men stämning-
en är mer familjemys än party.
Familjevänligt: Maximalt fa-
miljevänligt med backar av alla 

sorter samlade kring varje lift. 
Här kan familjen lätt ha roligt 
tillsammans.
Göra utan skidor: Inomhus 
finns bad, bastu, bowling, bil-
jard, gym, tennisbanor, bordten-
nis, spelhall, spa-behandlingar. 
Utomhus finns skoter, rid- och 
slädturer och fiske.
Prisexempel vecka 9: 4+2-

bäddslägenhet: 8 100 kr.
Liftkort en vecka: 1 240 kr 
(1 405 för skipass med Fjäter-
vålen).
Nytt för i år: Skipass som gäller 
i både Idre och Fjätervålen, nytt 
parkområde i Askebackarna 
samt en miljöstuga.

IDrE

SÄFSEn

➜ Högsta åkhöjd: 472 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 180 me-
ter. ➜ Total pistlängd: 12 
km. ➜ Längsta nedfarten: 
2,1 km. ➜ Svarta pister: 2. 
➜ Röda pister: 2. ➜ Blå 
och gröna: 11. ➜ Antal 
pister totalt: 15. ➜ Antal 
liftar: 6. ➜ Längdspår: 115 
km varav 5 km med elljus. 
➜ Halfpipe/snowboard
område: Nej. ➜ Offpist: Nej. 
➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Bra längd- 
 åkning

FjÄTErvålEn
LITEN ANLÄGGNING med några 
få men breda och hyfsat branta 
backar. Många klubbar tränar här.
Swww.fjatervalen.se
Åka hit: Bil 46 mil från Stock-
holm, 55 mil från Göteborg. Tåg 
eller buss till Mora – se Sälen 
– sedan buss eller hyrbil i cirka 
två timmar. Bil rekommenderas 
då en del stugor ligger en bit från 
backen.
Äta, dricka och uteliv: Bara en 
restaurang med bar – här sitter 
man helst och myser i stugorna. 
Familjevänligt: Ja, om inte för-

äldrarna blir uttråkade efter några 
dagar i det lilla systemet är det 
absolut familjevänligt.
Göra utan skidor: Massage, 
skoteruthyrning, renraid där du 
kör själv.
Prisexempel vecka 9: 4+2- 
bäddsstuga: 6 000–10 000 kr.
Liftkort en vecka: 1 240 kr 
(1 405 kr för skipass med Idre).
Nytt för i år: Skipass som gäl-
ler i både Fjätervålen och på Idre 
fjäll, restaurangen byggs ut mot 
backen och snökanonsystemet 
automatiseras.

➜ Högsta åkhöjd: 1 002 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 317 meter. 
➜ Total pistlängd: 20 km. ➜ Längsta nedfarten: 3 km. ➜ 
Svarta pister: 5. ➜ Röda pister: 4. ➜ Blå och gröna: 9. ➜ 
Antal pister totalt: 18. ➜ Antal liftar: 4. ➜ Längdspår: 20,5 
km. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa
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Se upp i backen!
Foto: BörJE THurESSoN

➜ Högsta åk
höjd: 895 m ö h. ➜ 
Största fallhöjd: 
303 meter. ➜ Total 
pistlängd: 28 km. 
➜ Längsta ned
farten: 2,8 km. ➜ 
Svarta pister: 10. 
➜ Röda pister: 5. 
➜ Blå och gröna: 
26 ➜ Antal pister 
totalt: 41. ➜ An
tal liftar: 34. ➜ 
Längdspår: 65 km, 
varav 13 km belysta. 
➜ Halfpipe/snow
boardområde: Ja. 
➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Ja.
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EN KLASSISK dag- eller 
weekendanläggning två timmar 
från Stockholm. 
Hygglig 
fallhöjd 
med 
tanke på 
läget.
Swww.rommealpin.se

Åka hit: Bil 22 mil från Stock-
holm, 45 mil från Göteborg. 
Endagsresor med buss från ett 

flertal orter i Sverige, bokas på 
anläggningens hemsida. resan 
från Stockholm tar drygt två tim-

mar och kostar runt 400 kr 
inklusive liftkort. Annars tåg 
med SJ, från 95 kr enkel till 

Borlänge, sedan cirka 30 mi-
nuter med buss. 
Swww.sj.se
Äta, dricka och uteliv: Topp-
stuga och värdshus. 
Familjevänligt: Knappt god-
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a ➜ Högsta åkhöjd: 394 

m ö h. ➜ Största fall

höjd: 180 meter. ➜ To

tal pistlängd: 10,9 km. 

➜ Längsta nedfarten: 

1,3 km. ➜ Svarta pis

ter: 3. ➜ Röda pister: 

6. ➜ Blå och gröna: 11 

➜ Antal pister totalt: 

20. ➜ Antal liftar: 7. 

➜ Längdspår: 32 km, 

varav 3,2 km med elljus. 

➜ Halfpipe/snow

boardområde: Ja. ➜ 

Offpist: Nej. ➜ Barn

områden: Ja.

känt. Alla kategorier av skidåkare 
ska passa in. De lättaste back-
arna längst till vänster, ju mer åt 
höger desto svårare backar. Det 
splittrar lätt familjen.
Göra utan skidor: Glöm det, 
här är det skidor som gäller. 
Prisexempel vecka 9: 4+2-
bäddsstuga 4 500 kr.
Liftkort en vecka: 1 210 kr.
Nytt för i år: Juniorpark, nya 
pistmaskiner plus att några pister 
är breddade.

rommE

➜ Högsta åkhöjd: 407 m ö h. 
➜ Största fallhöjd: 275 me-
ter. ➜ Total pistlängd: 19 
km. ➜ Längsta nedfarten: 
2,7 km. ➜ Svarta pister: 6. 
➜ Röda pister: 3. ➜ Blå och 
gröna: 14. ➜ Antal pister 
totalt: 23. ➜ Antal liftar: 11. 
➜ Längdspår: 0 km. ➜ Half
pipe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Nej. ➜ Barn
områden: Ja.
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orSa GrönKlITT

LITEN ANLÄGGNING 
med huvudsakligen 
flacka backar. En populär 
uppvärmning inför fjäll-
semestern. 
Swww.bjursas.com
Åka hit: Bil 25 mil från 
Stockholm, 50 mil från 
Göteborg. Endagsresor 
med buss från ett flertal 
orter i Sverige, exem-
pelvis kostar endagstur 
från Stockholm 395 kr 
inklusive liftkort med In-
terbus. Buss från Stock-
holm med Fjällexpressen 
kostar 550 kr t/r. Tåg till 
Falun med SJ, från 95 kr 
enkel, sedan buss num-
mer 60 med Dalatrafik, 
cirka en timma. Flyg om-
ständligt och dyrt.
Swww.sj.se
Swww.interbus.se
Swww.fjallexpressen.se

Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka & uteliv: 
Ett värdshus med relax-
avdelning gör inget 
uteliv.
Familjevänligt: Ja. Vis-
serligen är anläggningen 
uppdelad i två huvud-
sluttningar, men den är 
ändå inte större än att 
familjen kan hålla ihop 
kring barnområdet.
Göra utan skidor: Bad, 
spa, bastu, bubbelbad. 
Skotersafari, häst och 
släde, fyrhjulsåkning, 
spark.
Prisexempel vecka  9: 
4+2-bäddsstuga 4 790 
kr. 
Liftkort en vecka: Pris-
uppgift saknas.
Nytt för i år: utökat 
husvagnsområde samt 
ett nytt servicehus.

BjurSåS

Dagsturer från 
Stockholm

 Foto: BJurSåS SKI CENTEr

GESunDaBErGET
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ORT SOM KANSKE främst är känd 
för sin längdåkning, men här finns 
faktiskt även utförsåkning. 
Swww.orsagronklitt.se
Åka hit: Bil 31 mil från Stockholm, 
49 mil från Göteborg. Buss från Göte-
borg med Fjällexpressen, 830 kr  
t/r, från Stockholm 620 kr t/r. Tåg 
och flyg till Mora – se Sälen. Läns-
buss cirka 30 minuter från Mora.
Swww.fjallexpressen.com
Swww.dalatrafik.se
Äta, dricka och uteliv: Toppstuga 
i backen och ett värdshus, som även 
är platsen för liveband. Men party? 
Nej, klockan tio stänger det – på 
helgerna.

Familjevänligt: okej, även om 
barnbackarna ligger för sig själva. 
Många barnvänliga aktiviteter utan-
för backen.
Göra utan skidor: orsa björnpark 
med björn, varg, lo och järv. Skoter, 
hundspann, fiske, skridskor, bowling, 
massage och vedeldad badtunna.
Prisexempel vecka 9: Sexbädds-
stuga 8 165 kr.
Liftkort en vecka: 1 085 kr.
Nytt för i år: Nytt längspår, en mil 
långt. Ny lift från Toppbyn till Sö-
derbacken, en ny grön backe och 
två nya figurer 
syns i Blå-
bärsskogen.

➜ Högsta åkhöjd: 561 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 165 meter. ➜ 
Total pistlängd: Ingen uppgift. ➜ Längsta nedfarten: 1,6 km. ➜ 
Svarta pister: 3. ➜ Röda pister: 6. ➜ Blå och gröna: 14. ➜ Antal 
pister totalt: 23. ➜ Antal liftar: 11. ➜ Längdspår: 70 km, varav 9,2 
km med elljus. ➜ Halfpipe/snowboardområde: Ja. ➜ Offpist: Ja. 
➜ Barnområden: Ja.

SKIDFaKTa

Nytt  
längdspår

LITEN ANLÄGGNING med hyfsad 
fallhöjd på backarna och oftast korta 
liftköer. En bra uppvärmare inför den 
stora fjällsemestern. En typisk helg-
anläggning.
Swww.gesundaberget.se
Åka hit: Bil 30 mil från Stockholm, 
48 mil från Göteborg. Tåg och flyg till 
Mora, se Sälen. Sen taxi eller hyrbil tio 
minuter, bussar går sällan.
Äta, dricka och uteliv: En restau-
rang och en pub. Hit åker man defini-
tivt inte för utelivet.

Familjevänligt: Ja, familjemedlem-
marna kan knappast komma ifrån var-
andra och barnbacke och skidskola 
finns.
Göra utan skidor: Fiske, bastu, 
Tomteland.
Prisexempel vecka 9: Fyrbäddsrum 
på hotell kostar 2 985 kr/dygn.
Liftkort en vecka: 1 450 kr.
Nytt för i år: Ski Lodge är nyrenove-
rad, 16 nya boenden med ski in- ski 
out-läge finns samt racing- och car-
vingkurser.

➜ Högsta åkhöjd: 514 m ö h. ➜ Största fallhöjd: 270 
meter. ➜ Total pistlängd: 8,5 km. ➜ Längsta nedfar
ten: 1,8 km. ➜ Svarta pister: 2. ➜ Röda pister: 5. ➜ 
Blå och gröna: 6. ➜ Antal pister totalt: 13. ➜ Antal 
liftar: 5. ➜ Längdspår: 25 km varav 3 km med elljus. ➜ 
Halfpipe/snowboardområde: Nej. ➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Nej.

SKIDFaKTa

1 Stöten
2 Kläppen
3 Tandådalen-
Hundfjället 
4 Högfället-Lind-
vallen 
5 Näsfjället
6 Idre 
7 Gesundaberget
8 Säfsen
9 orsa Grön-klitt
0 Fjätervålen
q Bjursås
w romme
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som mest lämpar sig för 
nybörjare och småbarns
familjer. 
Swww.hovfjallet.se
Åka hit: Bil 40 mil från 
Stockholm, 35 från Göte
borg. Flyg till Torsby, från 
Stockholm från 650 kr en
kel resa med Nextjet. Al
ternativet är tåg eller flyg 
till Karlstad, sedan buss 
eller rälsbuss till Torsby 
med Värmlandsbuss. Bil är 
nästan ett måste för att ta 
sig runt i Torsby.
Swww.kollplatsen.com
Swww.nextjet.se

Äta, dricka och uteliv: 
En restaurang med en bar 

och ett gatukök – nej, det 
är mer lugn än hålligång. 
I Torsby (25 km bort) finns 
större utbud.
Familjevänligt: Ja. 
Barnområden och snälla 
backar för  de små. De 
allra mest avancerade 
åkarna kan få tråkigt i de 
flacka backarna men visst 
finns det branter.
Göra utan skidor:  
I Torsby finns äventyrsbad, 
bowling, bastu och klät
tervägg.
Prisexempel vecka  9: 
Fyrbäddsrum från 33 kr/
vecka. 
Liftkort en vecka: 965 kr.
Nytt för i år: Nio nya 
stugor.

LITEN ORT MED i hu
vudsak snäll åkning. De 
svarta pisterna är bara 
korta snuttar i de röda 
backarna. Ett ställe för 
barnfamiljen, alltså.
Swww.branas.se
Åka hit: Bil 
44 mil från 
Stock
holm, 39 
mil från Gö
teborg. Buss med Fjäll
expressen, 790 t/r från 
Göteborg. Tåg eller flyg 

till Karlstad, SJ från 95 kr 
enkel. Sedan buss med 
Värmlandsbuss 17 mil.
Swww.fjallexpressen.se
Swww.branas.se
Swww.kollplatsen.se
Äta, dricka och uteliv: 

Två restauranger. 
Afterski och 
pubkvällar på 
helger.

Familjevän-
ligt: Ja. Barnområde 
(delvis nytt) och varie
rade backar för de flesta. 

Snölekis i Björnidet ger 
extra plus. 
Göra utan skidor: Sko
tersafari, hundspann,  
afterski, bad, solarium. 
Prisexempel vecka  9: 
Sexbäddslägenhet 
5 925 kr.
Liftkort en vecka: 
1  420 kr.
Nytt för i år: Nybörjar
område i dalen, skicross
bana inför en världscup
tävling och ett 30tal 
snökanoner.

Branäs
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T
a ➜ Högsta åkhöjd: 542 

m ö h. ➜ Största fall-
höjd: 156 meter. ➜ To-
tal pistlängd: 4 km. ➜ 
Längsta nedfarten: 1,2 
km. ➜ Svarta pister: 3. 
➜ Röda pister: 5. ➜ Blå 
och gröna: 7 ➜ Antal 
pister totalt: 15. ➜ An-
tal liftar: 6. ➜ Längd-
spår: 22 km. ➜ Halfpi-
pe/snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Nej. ➜ 
Barnområden: Ja.

s
K
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a
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T
a ➜ Högsta åkhöjd: 

567 m ö h. ➜ Största 
fallhöjd: 415 meter. 
➜ Total pistlängd: 
15 km. ➜ Längsta 
nedfarten: 2,5 km. 
➜ Svarta pister: 1. 
➜ Röda pister: 5. ➜ 
Blå och gröna: 14 ➜ 
Antal pister totalt: 
20. ➜ Antal liftar: 
13. ➜ Längdspår: 
20 km. ➜ Halfpipe/
snowboardområde: 
Ja. ➜ Offpist: Ja. ➜ 
Barnområden: Ja.

HOVFJällET

Nybörjar- 
vänligt
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Ring 0140–462 00 för bokning och information · www.badhotellet.com

Vi sätter guldkant
på tillvaron.

SPA-Weekend i Tranås
boka din spa-weekend inklusive behandling! 

Kom med tåg eller bil och njut av en weekend som du sent ska glömma. Drick eftermiddagskaffe i salongen 
med nybakat kaffebröd. Ät en 3-rätters supé i matsalen och koppla av i vårt SPA med bad, bastu, gym och 
relax. Avsluta helgen med generös frukostbuffé och den behandling ni valt. Pris från 1.595:- per person.

1Branäs
2Hovfjället

1
2



1 Yasuragi 
 Hasseludden är ett 
stort japanskt spa i SaltsjöBoo 
utanför Stockholm, där du vand
rar omkring i yukata – japansk 
badrock. Bassänger både inom 
och utomhus.  
Prisexempel: Från 1 390 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage 675 kr (50 minuter) 
och klassisk ansiktsbehand
ling (60 minuter) 750–825 kr.  
Japansk akupressur – shiatsu 
675–745 kr (50 minuter). 
Swww.yasuragi.se
& 08747 64 00

2 Trollmarker Spa 
och Äventyr i Ydre i 
Östergötland erbjuder spa i lant
gårdsmiljö med ridning, hemla
gad mat och badtunna.
Prisexempel: Bed and break
fast 300 kr. Klassisk massage 
400 kr (50 minuter) och 
 ansiktsbehandling 500 kr (25 
minuter). Boende med helpen
sion, en behandling och ridning 
kostar 2 000 kr.
Swww.trollmarker.se
& 0381604 29

3 Smögens Havs-
bad använder hav, salt, tång 
och sten som grundteman när 

behandlingarna skapas. Havs
utsikt från både poolen och 
jacuzzin.
Prisexempel: 1 560 kr, två 
personer i dubbelrum. Klassisk 
massage 575 kr (50 minuter) 
och ansiktsbehandling djup 695 
kr (75 minuter). Klassiskt tång
bad 485 kr (30 minuter).
Swww.smogenshavsbad.se
& 052366 84 60

4 Pite Havsbad 
Spa ligger precis vid Botten
viken och erbjuder en mängd 
behandlingar. Vattenland, isbry
tarsafari och skoterturer finns.
Prisexempel: Från 695 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage 575 kr (50 minuter) 
och djuprengörande ansikts
behandling 695 kr.
Swww.pite-havsbad.se
& 0911327 40
 
5 Hillesgården  
i Klippan har ovanliga behand
lingar som hydrosanbad där 
syror och slagg drivs ur kroppen 
och lymfdränage.
Prisexempel: 590 kr för dub
belrum, två personer. Klassisk 
massage 380 kr (60 minuter) 
och ansiktsbehandling 410 
kr (75 minuter). Hydrosanbad 
kostar 260 kr och lymfdränage 
380 kr.
Swww.hillesgarden.se
& 0435211 99

Övernatta

Kallt, blött, grått, mörkt, trist. 
Vinterns minusgrader tär, 
 lederna blir stela, hyn  glåmig 
och humöret sjunker.

rEsas bästa över
levnadstips stavas SPA. 
 Text: Janna Holmqvist

 resa@aftonbladet.se

Fler spatips på
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Spa’t lugnt i vinter

dagspa
9 Chokladspa’t 
i Vansbro har både choklad
behandlingar och tradi
tionella. Kakaon fungerar 
lugnande på huden och ger 
lyster. En lägenhet finns att 
hyra för den som vill sova 
över, samt infrabastu.
Prisexempel: Massage 
400 kr (60 minuter), stora 
ansiktskuren 400 kr. Chok
ladkuren – kakao från topp 
till tå i två timmar 1 200 kr.
Swww.chokladspa.se
& 070–767 85 91

10 Energikällan 
i Göteborg jobbar mycket 
med duobehandlingar. På 
taket finns relax med en 

torrbastu och het utomhus
jacuzzi.
Prisexempel: Klassisk 
massage respektive an
siktsbehandling, 750 kr och 
695 kr (båda en timme). 
Aloe Vera duokur kostar 
425 kr per person, då får 
den ena inpackning och 
den andra massage i en 
halvtimme.
Swww.energikallanspa.se
& 031–779 11 56

11 Stockholm 
day spa är en oas från 
huvudstadens shopping
hets. Ligger på våning fyra 
i Åhléns City. Välj mellan 
spännande paket som 
”Numret kan inte nås!”, 
”Simsalabim” och ”Kung för 
en dag”.

Prisexempel: Klassisk 
massage 725 kr (50 
 minuter), klassisk ansikts
behandling 850 kr. 
Swww.stockholmdayspa.se
& 08–676 64 50

12 Rosenday 
Spa i Luleå är litet, mysigt 
och ligger mitt i stan. 
Här finns 34 behandlings
varianter och relaxavdelning 
med bubbelpool. Du kan 
ha relaxen alldeles själv 
– perfekt en dag då snön yr.
Prisexempel: Massage 
400 kr (55 minuter) eller 
ansiktsbehandling på en 
värmebädd 580 kr. För en 
hundring får du tillgång till 
relaxen.
Swww.rosendayspa.se
& 0920–22 74 00

6 Karisma Spa 
 ligger utanför Sandviken, 
på Högbo Bruk. Här erbjuds 
turbobehandlingar där två 
terapeuter jobbar samtidigt 
med en kund.
Prisexempel: Från 1 545 
kr för två personer i dubbel
rum. Klassisk  massage 595 
kr (45 minuter) och klassisk 
ansiktsbehandling 625 kr (50 
minuter).
Swww.karisma-spa.com
& 02624 52 52 

7 SelmaSpa+  
i Sunne är stort och lyxigt 
och ligger vid sjön Fryken. 
Alla möjliga bekvämligheter 
och 32 olika behandlingar 
erbjuds.
Prisexempel: 1 995 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage (50 minuter) och 
djuprengörande ansikts
behandling kostar 735 kr 
vardera.
Swww.selmaspa.se
& 0565166 10

8 Pausgården 
på Öland, två mil norr om 
Borgholm, är ett lugnt pen
sionat med bara fyra rum. 
Ingredienserna i maten är 
ofta lokala.
Prisexempel: 495 kr per 
person i dubbelrum. Klassisk 
massage respektive ansikts
behandling kostar 490 
 respektive 480 kr (båda 50 
minuter).
Swww.pausgarden.se
& 0485740 24 

Göteborg
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Östersund

Malmö

Luleå
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Avslappning à la 
Pausgården.
Foto: PAUSGÅrDEN
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Möt vintern 
i skärgården
Mästerkockar, termosar, kristallglas, kängor, is, vatten, snö, karga klippor. 

Vinterskärgården har många ansikten.
RESA lotsar dig längs kusten och visar dig pärlorna.

SkäRgåRd
BOHUSLäNS

götEBORgS SkäRgåRd

SkäRgåRd
BLEkINgE

Jättarna tJörn, Orust 
och klassiska Marstrand är 
kändisar. Detsamma gäl-
ler kuststäderna Lysekil, 
Smögen, Grebbestad och 
Strömstad – de lever även 
på vintern. Fina, mindre 
öar att besöka vintertid är 
bilfria Käringön och Åstol i 
söder och Kosteröarna och 
Storö längre norrut. Storö 
hör till Väderöarna och där 
finns ett pensionat dit du 
bara kommer med förbo-
kad båt.

– Ett bra sätt att se skär-
gården är att följa med 

postbåten från Fjällbacka, 
som kör året runt. Skep-
paren är väldigt kunnig 
och kan guida. Bland annat 
passerar båten Dannhol-
men där Ingrid Bergman 
bodde på somrarna, säger 
Katrin Törnqvist, turistby-
råansvarig i Tanum.

söksajt för boende och mat:  
S www.bohuslan.com  
(klicka på Temasajter och Båtliv)

Väderöarna:  
S www.vaderoarna.nu

Färjetrafik:  
S www.vasttrafik.se

södra Bohusläns turistbyrå: 
& 0303-815 50

strömstads turistbyrå: 
& 0526-623 30

RESA 
Hummersafari med 
fiskare från trakten får 
du gärna hänga med på 
och dra hummertinor, 
ett riktigt slitgöra. Pri-
serna varierar mycket, 
men en riktlinje är att Smögens 
Fisketurism tar  
650 kr för en fyratimmarstur. 
S www.smogensfisketurism.com

tanums turistkontor:  
& 0525-183 80 

skärhamns turistbyrå:  
& 0304-60 10 16

SödRA dELEN
Cirka 20 öar, varav 
sex bebodda. Båtar 
(spårvagnskortet gäller!) 
går året runt från Salt-
holmen. Det är populärt 
att promenera på öarna 
bland klippor, skog och 
små sandstränder. Bilar 
är i stort sett förbjudna 
– flakmoppar gäller, 
och på Köpstadsö skott-
kärror. Vinterboende 
och restauranger finns 
bland annat på Brännö, 
Styrsö och Vrångö.

– På Styrsö finns en 
vacker utsiktsplats, Sto-
ra Rös. En klar dag kan 
man se ända till Vinga 
där Evert Taube till viss 

del växte upp, säger Li-
selotte Marcusson vid 
Göteborgs turistbyrå.

Läs Mer På: 
S www.goteborg.com

göteborgs 
turistbyrå: 
& 031-61 25 00

RESA 

  
Testa det väst-
kustinspirerade 
julbordet på 
Pensionat Skä-
ret på Styrsö. 
Det är mysigt, självklart med 
mycket fisk och skaldjur.  
Boende och julbord från 
1 295 kr. 
S www.pensionatskaret.se 
& 031-97 32 30

NORRA dELEN
aLLa tiO öarna, som 
hör till Öckerö kom-
mun, är bebodda och 
färjor går dagligen från 
Lilla Varholmen. Hönö, 

Fotö, 
Öckerö 
och 
Hälsö 
binds 
sam-
man av 
broar. 
I cent-
rum 

på Hönö är det mest liv 
med butiker och mat-
ställen, men hotell och 
vinteröppna vandrar-
hem finns på flera öar.

Folk tycker ofta att 
det är jättefint när det 
är stilla. Men lika mäk-
tigt är det när vågorna 
slår in mot klipporna 
på Hönö och det ryker 
över kanterna, säger 
Birgitta Karlsson, turist-
värdinna i Öckerö.
Läs Mer På: 
S  www.ockero.com

öckerö turistbyrå:  
& 031-96 50 80

RESA   
Prova att baka Hönökaka 
på öns hembygdsgård. För 
250 kronor per person för 
du vara med och baka när 
tillfälle bjuds.   
S www.hono.se/hembygd 
& 070-722 88 08

Stäva fram 
bland Bohus-
läns vinteröar 
med båt. 
Foto: LiSa  
NeSTorSSoN

De pittoreska stugorna på 
Brändaholm i Karlskrona 
– idylliska även vintertid. 
Foto: MaTS KocKuM

Styrsö – en  
vinterpärla.

Foto: LiSeLoTTe MarcuSSoN

Text: Janna Holmqvist
resa@aftonbladet.se
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Möt vintern 
i skärgården

StOckHOLmS

SkäRgåRd

BOttENVIkEN

OStkUStEN

VarM CHOkLad OCH vand-
rarhem snarare än lyxiga 
restauranger och fina ho-
tell. Karlskronas skärgård är 
störst, sedan kommer Karls-
hamn. Ronnebys är inte att 
räkna med vintertid. Exem-
pel på vinteröppna öar är 
Aspö och Tjurkö utanför 
Karlskrona samt Tjärö utan-
för Karlshamn.

– Karlskronas östra skär-
gård ser ut som på farmors 
mors tid, med flakmoppar 
och fiskeläger. Till Stenshamn 
och Utlängan kan man åka på 
privat sälsafari, båtarna går 
varje dag. Har man bara ki-

kare är chansen stor att man 
får se sälar, säger Malin Hag-
berg-Andersson, informatör 
vid Karlskronas turistbyrå.

Läs Mer På:
S www.skargarden.net
S www.karlskrona.se/turism
S www.karlshamn.se/turism

RESA  
Om det är öppet vatten – hyr 
kajaker i Karlskrona och paddla 
ut till Sturkö Åboar på Flakskär 
– fyra små timmerstugor utan 
rinnande vatten men med foto-
genlampa, järnkamin och enkla 
sängar. en natt och två dubbelka-
jaker kostar runt 1 000 kr. 
S  www.karlskrona.se/turism

sträCkan nyköPing– 
OskarsHaMn kan delas 
i tre: Sörmlands, Östergöt-
lands och norra Smålands 
skärgård. Öarna är lugna 
vintertid, men längs kusten 
är mycket öppet. Stugor till 
uthyrning finns på en del 
öar, men inga reguljära båt-
turer går, utan resorna måste bo-
kas. En rolig aktivitet är att följa 
med postbåtarna bland öarna ut-
anför Valdemarsvik.

– Långfärdsskridskor är po-
pulärt i januari, om det är bra 
is. Men det finns inga organise-
rade turer, säger Jenny Sund-
qvist, turistinformatör i Nykö-
ping.

nyköpings turistbyrå: 
S www.visistnykoping.se
& 0155-24 82 00

östsvenska turistrådet: 
S www.ostsvenskaturistradet.se
& 011-15 51 20

tjusts skärgård och Västerviks  
turistbyrå: 
S www.tjustskargard.com
&  0490-889 00 

RESA   
Paddla i tjusts skärgård. På idö ut-
anför Västervik finns möjligheter till ka-
jakpaddling och örn- och sälsafari, pris 
350 kr/person (minst tio deltagare).
S www.idoskargardsliv.com
& 0490-285 80

FraMFör aLLt 
åtta av de tiotusen-
tals öarna håller i gång vin-
tertid: Grinda, Finnhamn, Sandhamn, 
Möja, Utö, Landsort, Vaxholm och Näss-
lingen. Hit går båtar hela veckorna med 
priser mellan 140 och 240 kr t/r.

–Även om det är oväder är skärgår-
den fantastisk. Det är mysigt att stanna 
över natten, på Nässlingen finns ett 
hemtrevligt boende med god standard, 
säger Hulya Baysal på Visit Skärgården.

Läs Mer På: 
S www.visitskargarden.se
Visit skärgården: & 08-100 222

RESA   
 Bo i ett gammalt lotstorn på Landsort, laga 
middag och ät med havet och halva Södertörn 
bakom ett panoramafönster. Del i dubbelrum 
790 kr.
& 08-520 341 11
S www.landsort.nu

skeLLeFteå tiLL HaParanda. 
Skellefteås skärgård är inte ut-
byggd alls och i Piteås finns inga 
restauranger och bara några få 
övernattningsstugor. Där är det 
populärt är att åka skidor, skrid-
skor eller sparka runt ön Fårö. I 
Kalix finns skoter- och skidleder 
samt plogade vintervägar på isen. 
Utanför Haparanda finns ön Sand-
skär med stugor och bastu. 

Luleås skärgård sjuder av liv 
även på vintern. Här finns isvägar 

samt matställen och boende på 
öarna. Utanför Brändöskär tro-
nar packisen i vallar stora som fy-
ravåningshus.

– De ljusa vinternätterna är 
härliga. Lyckas du pricka in en 
skidtur då månen, stjärnorna och 
norrsken lyser samtidigt är det 
bingo, säger Göran Wallin, av-

delningschef för skärgård- och 
friluftsliv vid fritidsförvaltningen 
på Luleå kommun.

Läs Mer På:
S www.bottenviken.se

RESA   
åk på skotersafari och pimpla utan-
för Kalix. Du skräddarsyr dina egna turer. 
Fyratimmarstur med skoter 1 500 kr, 
med kälke cirka 600 kr. Från februari och 
framåt går det fint att pimpla.
S www.lapplandskusten.se
& 0923-670 226

Häradsskärs fyr visar vägen vid Östgötakusten.Foto: ÖSTSVeNSKa TuriSTrÅDeT

Luleås skärgårds-isar passar fint 
för pimpelfiske.
Foto: GÖraN WaLLiN

På Finnhamn 
finner du 

vintermys så 
in i vassen.

Foto: BJÖrN LiNDaHL

En tur med hundspann är 
ett idealiskt sätt att uppleva 
Bottenvikens vintervidder. 

Foto: GÖraN WaLLiN
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Välj mellan att borra hål på Gautosjöns is, precis utanför fiskecampen, eller 
ta skotern till en fjällsjö. 
Pris: Stuga och utrustning för fyra, 4 200 kr/vecka på Camp Gauto. Skoter 
1 000 kr/dag. 
Swww.campgauto.se
När du ändå är här: Varför inte göra ett besök i kustpärlan Luleå med 
kyrkstaden Gammelstad, elitseriehockey och ett stort kulturhus?
Swww.lulea.se/forbesokare

Tycker du att slalom bara är onda fötter och otäcka 
branter? Tur att det finns andra sätt att ha kul på vintern.

På med ylletröjan och gå ut – här är sju tips för aktiva.

Packa ner termos och mackor och snöra 
på dig skridskorna. Runt Södertälje finns 
många isar att välja mellan, ett bra år 
håller de från slutet av oktober till början 
av april. 
Pris: Cirka 100 kr för skridskohyra och en 
tretimmarstur med Friluftsfrämjandet.
Swww.frilufts.se/sodertalje
& 08- 550 657 97
När du ändå är här: I ”Kringelstaden” 
finns Tom Tits stora upplevelsehus.
Swww.tomtit.se

Ös ordentligt med vatten på stenarna, piska dig med björkris 
och rusa sedan till isvaken – bara fegisar bangar. Det är garan-
terat kallt och gott även när isen inte ligger på Källtorpssjön. 
Pris: Cirka 50 kr/person. Hellasgårdens nyrenoverade bastu 
öppnar 17 december.
Swww.hellasgarden.se
När du ändå är här: Passa på att ta del av Stockholms utbud 
av shopping, restauranger och kultur. 
Swww.stockholmtown.com

Text: Janna Holmqvist
resa@aftonbladet.se

6 coola tips  
utan pjäxor

Tölta genom Snapphaneskogen utan-
för Visseltofta i norra Skåne på trygga 
islandshästar. 
Pris: 475 kr/person för 2,5 timmar 
med Kvarnbacka Islandshästar.
Swww.kvarnbacka.se 
& 0479-401 21
När du ändå är här: Spana in glas-
konstverk i Glasriket en timmes biltur 
bort. 
Swww.glasriket.se

Tölta i Skåne

Ut på skrillor 
i Södertälje

Bada isvak i Nacka

Pimpla utanför Arjeplog

Hav tröst om snön uteblir. I värmländska Torsby finns en 
1,3 kilometer lång tunnel med marken täckt av snö året 
runt.
Pris: 290 kr för 45 minuter åkning inklusive utrustning.
Swww.skitunnel.se

Skidtunnla i Torsby

Foto: CamP GauTo

Foto: JoKKmoKKGuIDeRna

(och ett med)

Snön yr och hundarna 
gläfser glatt …

mys på en släde efter hundarna under knallblå 
himmel eller flammande norrsken. 
Pris: 1 200 kr/person för tre timmar med Jokk-
mokkguiderna.
Swww.jokkmokkguiderna.se 
& 0971–122 20
När du ändå är här: Passa på att besöka  
ishotellet i Jukkasjärvi.
Swww.icehotel.se

Åk hundspann 
i Jokkmokk

Tänk på fotfästet… 
 Foto: KLaTTeRTuRen

Mys på hästryggen. 

 Foto: LaSSe SVenSSon

Hacka dig uppför det iskläd-
da berget vid Ågelsjön någon 
gång mellan januari och mars. 
Pris: 480 kr/person för tre tim-
mar med Klätterturen.
Swww.klatterturen.com 
&  011-18 52 71
När du ändå är här: en timme bort finns 
shoppingjätten Vingåkers Factory outlet.
Swww.vfo.se

Klättra på is  
i Norrköping 
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