STÖTEN RACE ACADEMY 2018 (Försäsong, v.48-v.50)
LOGI
Stöten i Sälen har ett stort utbud av prisvärt boende beläget bredvid träningsbackarna. Välj
mellan att bo i dubbelrum på hotellet eller 4 alt. 8 personer per lägenhet mitt i backen.
Perfekt när du vill svänga in för att byta utrustning eller bara vill hämta en tröja.
Best Western Stöten Ski Hotel (upp till 2 personer) 600:-/rum & dygn inkl slutstädning &
WiFi. Här ingår även frukost, linnepaket, handdukar men ej bäddning samt daglig städning.
Stöten Mitt (upp till 4 personer) 830:-/lägenhet & dygn inkl slutstädning & WiFi.
Pistbyn (upp till 8 personer) 1435:-/lägenhet & dygn inkl slutstädning & WiFi.
Linnepaket inkl sängkläder & handdukar ingår INTE i lägenhetsboendet men kan beställas
för: 125:-/person
SKIPASS
Ungdom & vuxen
I dag 210:2 dgr 390:3 dgr 540:4 dgr 700:5 dgr 825:6-14 dgr, tillägg per dag 110:Säsongskort*: Ungdom: 2495:-, Vuxen: 3995:Barn t o m 6 år med hjälm åker gratis i samtliga liftar
Keycard behövs till samtliga Skipass (60:-). Som grupp lånar ni Keycard och debiteras endast
för ej återlämnade Kaycard.
Priser gäller vid förbeställning. Betalning på plats sker till ordinarie priser.
*Gäller endast aktiva/tävlande ungdomar/vuxna/ledare i klubb som lägger träningsläger
under försäsongen.
Åkning innan/efter ordinarie öppettider (kl. 09.00-16.00):
Morgonen: 1000:-/timmen
Kvällen: 800:-/timmen

MÅLTIDER
Restaurangplatser finns i både Brasseriet & Vinteridet längst ner precis vid backen vilket gör
det väldigt tidseffektivt att äta sina utvalda måltider här!
Barn & ungdom 15 år/Vuxen
Frukost 80:-/100:Lunch* 90:-/110:Middag* 110:-/150:Tacobuffé 170:-/200:Mellis** (två korvar med bröd alt. smörgåsar med utbud av pålägg man brer själv) 65:*Innehåller sallad, smör, bröd & måltidsdryck.
**Innehåller måltidsdryck
Var vänlig att meddela ev. allergier/måttavvikelser i samband med bokning.
LOKALER/REKREATION
Hos oss är det enkelt att genomföra en avstämning för efter dagens åk, anordna en
filmvisning av den senaste skidfilmen. Våra konferenslokaler har allt ni behöver vara sig det
gäller utbildning eller filmvisningar! Eller varför inte bara hänga i vår aktivitetsanläggning
Game Zone. Här finns pingisbord, innebandyrink, biljard, fotbollsspel, arkadspel, storbildsTV, WiFi m.m. Ungdomarna kommer att älska att avsluta dagarna här för att umgås vid sidan
av skidåkningen!
Hyra av konferenslokal: Ej städning: 500:-/tillfälle, inkl. städning: 2000:-/tillfälle
ÖVRIG SERVICE SOM INGÅR
Lokaler för vallning och slipning.
Förvaring av käppar.
I möjligaste mån kan vi erbjuda sen utcheckning vid avresa.
VÄNLIGEN NOTERA
Anmälan är bindande och full betalningsskyldighet föreligger.
Ingen återbetalning sker vid avbokning.
KONTAKTPERSON
Johan Grandin, 0280-750 20, johan.grandin@stoten.se

