
Stöten XC Weekend 2020 

Ska du åka något av alla lopp under Vasaloppets vintervecka – eller kanske något 
annat lopp? Vill du få fler kilometer i kroppen inför din stora utmaning – eller vill du 
helt enkelt bara komma till Sälen, bo bra, äta gott och njuta av fina längdspår? 

I Stöten har vi fantastiska längdspår för både klassiskt och skate – och oavsett var i Stöten du bor så 
har du aldrig långt till längdspåren. Våra spår i dalen är hela sex meter breda och utgår från fyra olika 
spårcentraler. Dessutom spårar vi varje morgon under säsong alla öppna spår. Efter 08.00 vill vi 
alltid kunna säga att spåren, utifrån dagens väderförutsättningar, håller högsta möjliga kvalité. Om du 
sedan känner för att göra en utflykt till någon annan del av fjällkedjan finns gratis längdspår inom 
15 minuters bilfärd till Hundfjället och Tandådalen. 

Stöten XC Weekend är ett paket som till vintersäsongen 2020 sträcker sig från torsdag till söndag under 
vecka 2 till 6 samt vecka 13 och 14. Ett XC Weekend-paket innehåller logi, frukostar och luncher samt 
fri tillgång till bad, bastu, gym och relaxavdelning i vårt aktivitetscenter, Vattufjäll. Ni får tillgång till ert 
boende från klockan 16.00 på torsdagen och utcheckning sker klockan 10.00 på söndagen.  

Logi 
När det gäller boende så finns två alternativ att välja mellan. Antingen bor ni i dubbelrum på Stöten 
Ski Hotel, precis vid Stötentorget - eller så bor ni i en fräsch lägenhet med 8 bäddar, eget kök och bastu 
ca 150 meter från hotellet, i det vi kallar Pistbyn. Oavsett vilket boendealternativ ni väljer så har ni nära 
till både längdspår och alpinåkning. Det är bara att gå ut, ta på skidorna och åka. 

Mat 
När det ska åkas mycket längd så slarvar man inte med maten. Sedan är det självklart härligt att slippa 
laga all mat själv. Därför ingår frukost fredag till söndag och en lunch på valfri dag. Stor frukostbuffé 
serveras varje morgon i Restaurang Brasseriet, som ligger i anslutning till Stöten Ski Hotell. När det 
gäller lunch så blir alla XC Weekend-gäster vid ankomst tilldelade 1 lunchkupong som kan 
användas på valfri lunchrestaurang i Stöten, undantaget Mountain Lodge. Middagar ingår ej i 
detta paket och ni kan således välja helt själva när, var och hur ni vill äta middag. I anslutning till 
Stöten Ski Hotell ligger vår välsorterade Tempo-butik där ni hittar varor för såväl plockmat på rummet 
– som festmåltid i det egna köket. Det går naturligtvis, om ni så önskar, alldeles utmärkt att 
boka bord på någon av våra middagsrestauranger.

XC Weekend Keycard 
Alla XC Weekend-gäster får ett keycard som nyttjas för inpassering till frukostbuffén och till bad, gym 
och relaxavdelning i vårt aktivitetscenter, Vattufjäll. Ditt XC Weekend Keycard ger dig även möjlighet 
att utan extra kostnad testa olika längdskidor hos vår skiduthyrning, Kaisers Skidbod. Om du behöver 
hyra längdutrustning så får du 20% rabatt på ordinarie hyrpris och om du hittar någon längdprodukt 
du vill köpa så får du med ditt keycard 10% avdraget i kassan. Ditt keycard och nycklarna till boendet 
hämtar du i Receptionen på Stöten Ski Hotel efter 16.00 på torsdagen. Keycardet är således aktivt 
från att ni checkar in på torsdagen till då ni avreser på söndagen.  

1 samling i storgrupp 
Stöten XC Weekend är ingen gruppresa där alla olika sällskap som bokat paketet nödvändigtvis måste 
umgås med varandra. Dock uppmuntrar vi självklart till umgänge och kunskapsspridning. Under 
fredagens frukost ger en representant från Stöten en enkel genomgång av de längdspår och faciliteter 
som står till ert förfogande. Här har ni även chans att ställa frågor – och när frukosten är över styr ni 
helt själva över er egen tid och skidåkning.  
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Vill ni även åka alpint? 
Ja men visst, det är ju trots allt utförsåkning som är vår främsta produkt – och när ni ändå har Sälens 
bästa skidåkning rakt framför näsan så kanske ni vill passa på att åka. Då kan ni helt enkelt köpa 
ett halvdags- eller heldagsliftkort i receptionen på Stöten Ski Hotell. Om ni behöver låna utrustning 
så är det bara att gå till Kaisers Skidbod där ni med ert keycard får 20% rabatt på ordinarie hyrpris.  

Vill du få hjälp med längdtekniken? 
Om du är nybörjare eller medelgod åkare så finns möjlighet att boka in sig i en grupplektion som hålls 
på fredagens eftermiddag. Antalet deltagare är begränsat och för att vi ska kunna garantera dig en 
plats till grupplektionen bör ni boka detta hemifrån i samband med att ni bokar själva Stöten XC 
Weekend. Sista minuten-bokningar vid fredagens frukost godtages om det finns platser kvar.            
Max antal deltagare vid fredagens grupplektion är 20 personer.  

Läs mer om våra längdspår på vår hemsida 

Prisexempel: Dubbelrum på Stöten Ski Hotel (tor-sön) inklusive frukostar, en lunch och Keycard för 2 personer. 
Bilder och mer info om Stöten Ski Hotel 

• Vecka 2-3: Totalt 6.282:- dvs 3.141:-/person. Enkelrum för 4.163:-/person.

• Vecka 4-6: Totalt 7.188:- dvs 3.594:-/person. Enkelrum för 4.792:-/person.

• Vecka 13-14: Totalt 5.788:- dvs 2.894:-/person. Enkelrum för 3.812:-/person.

Priser 
Stöten XC Weekend 

Prisexempel: Lägenhet i Pistbyn (tor-sön) inklusive frukostar, en lunch och Keycard för 8 personer. 
Bilder och mer info om Pistbyn 

Tilläggsprodukter  

Sängkläder inklusive handdukar till Pistbyn: 215:-/person. 

Grupplektion för nybörjare och medelgoda åkare fredag eftermiddag 
395:-/person. Bokas med fördel redan vid bokningstillfället – eller i mån av plats vid fredagens frukost. 

Liftkort (alpint) Kan förbokas eller köpas på plats. Ungdomspris gäller till den dagen man fyller 18 år. 
• Halvdag vecka 2-4: vuxen: 388:-/ungdom: 298:-
• Halvdag vecka 5-6: vuxen: 408:-/ungdom: 328:-
• Halvdag vecka 13-14: vuxen: 388:-/ungdom: 298:-

Du vet väll att du kan flyga till Sälen? Läs mer HÄR 

• Vecka 2: 15.216:- dvs 1.902:-/person.
• Vecka 3-4: 16.120:- dvs 2.015:-/person.
• Vecka 5-6: 17.224:- dvs 2.153:-/person.
*Avresestäd ingår i priset, men sängkläder inklusive handdukar till Pistbyn kan köpas till för 215:-/person.
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