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SKOLREJSE TIL

STÖTEN



SÄLENS LÆNGSTE & BEDSTE SKILØB

OPLEV STÖTEN MED SKOLEKLASSEN
Vi tager hånd om skolegrupper fra bookingen til hjemrejsen. I Stöten findes lange lette bakker og 

gode udfordringer til dem som har kørt meget tidligere.  Udover Sälens bedste skikørsel finder du hyt-

ter tæt på pisten, 7 hyggelige vinteraktiviteter i Stöten Adventure samt hyggeligt samvær i Game zone, 

når skidagen er slut. 

Vi byder dig varmt velkommen!

Johan Thorn, VD

Tag skoleklassen til Stöten som har
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>>Frisk fjeldluft og 

hyggelige aktiviteter<<

Hvis I spekulerer på hvor skolere-jsen 

skal gå i år så har vi svaret. Den skal 

selvfølgelig gå till Støten! Uanset om 

eleverne kører på ski for første gang 

eller er erfarne skiløbere lover udfor-

dringer til alle i vores dejlige vintermil-

jø. Her får I masser af frisk fjeldluft 

samtidig med at I øger sammen-holdet 

i klassen. Udover Sälens bedste skikør-

sel finder I billige hytter i forskellige 

størrelser tæt på pisterne samt masser af 

aktivi-teter efter skikørslen.
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SKISKOLE forbedre tekniken og sikkerheden.
SNEMANDKONKURRENCE hvem der bygger den 
pæneste snemand?
GAMEZONE aktivitetscenter med poolborde, dartbræt 
og meget andet.

FLERE AKTIVTETER FINDES!

FORSLAG TIL NOGLE AF VORES MEST POPULÆRA 

GRUPPEAKTIVITETER
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I SKIDSKOLEN 
er bakkerne klasseværelse

Gør skolerejsen lidt bedre med skiskole- lektioner. Sammen med 

vores dygtige og pædagogiske skilærere forbedres skiteknikken.

Succesen med Stöten Adventure fortsætter

I Stöten finder I hygg- 
elige eventyr arenaer 
og alle disse indgår i 
Stöten Adventure, som 
tilbyder konkurr-en-
ceudfordringer til alle 

skiløbere. Det er tid til at 
udfordre dine kammerat-
er og gøre skidagen til et 
stort eventyr!
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VI HJÆLPER JER
MED AT  UDFORME
ET PROGRAM SOM PASSER 

TIL DET I ØNSKER

LANGRENDSSPOR 45 km langrendsspor til både skøjte og 
klassisk stil er prepareret i dalen. På kalfjællet trækket 19 km spor nor vejret 
tillader det og der er sne nok. Kaisers Skibod lejer langrendsudstyr ud.
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GAMEZONE ER 
STÖTENS EGEN LYS-
TIGE UNGDOMSSTED
Her kan man hygge sig i so-

faerne, surfe på wifi og kigge på 

storskærms TV. Man kan også 

kæmpe mod kammeraterne og 

lærerne i bordtennis, indehock-

ey, billard eller spille airhockey 

i spillehallen.

EFTER SKIKØRSLEN

GRATIS FOR
SKOLEKLASSER!

VATTUFJÄLL BADELAND SAUNA BOBLEBAD
                       BOWLING GYM

VATTUFJÄLLS BLØDE 
OG FARTFYLDTE 
AKTIVITETER
Blød musklerne op efter en 
hård skidag i badelandet, 
saunaen og i boblebadet. Når 
du er træt af badet, kan du 
helt enkelt lave en strike i 
bowlinghallen.

ER DU SULTEN? 
Det velkendte Brasserie 
tilbyder mad fra morgen 
til aften. Vil man selv 
lave mad så er der en 
fin Tempo købmand til 
stede.
 
Prøv gerne vores nye 
grillpladser rundt om i 
bakkerne.

FIND DIN FAVORIDT
VÆLG MELLEM ELLEVE RESTAURANTER
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SPØRGSMÅL, SVAR OG BOOKNING 
Kontakt os, så hjælper vi jer med at finde den 
bedste løsning for jeres skolegruppe. Vi har 
mange forskellige tilbud, altid med pistnær belig-
genhed på inkvarteringen.

EPOST lena.kronbaeck@stoten.se
TEL 0046 280 750 21

SKI-IN

PISTBYN
8 senge.

FANTASTISKE SKIPASS PLUS
Udover den sædvanlige skikørsel indgår 
MANCHESTERMORGEN (ski 2 timer før 
lifternes åbningstid) & AFTENKØRSEL. 
Udover den sædvanlige skikørsel indgår 
MANCHESTERMORGEN (ski 2 timer før 
lifternes åbningstid) & AFTENKØRSEL.

SKI IN - SKI OUT - VI HJÆLPER DIG MED AT VÆLGE MELLEM 8500 SENGE

SKILEJE 
I kan forudbestille ski- og snowboardleje 
ved Kaisers Skidbod til byens bedste priser.

TEL 0046 280 750 21

STÖTEN MITT
4-senge.

FJÄLLBYN
4 senge.

NEMT BO I STÖTEN Hvis der er behov, transporterer vi Jeres bagage. Eget samlingslokale til information, 

gennemgang og filmvisning. Persolig projektleder, som møder op ved ankomsten og som har alt klart til Jeres ferie.
                   FRITT WIFI på centret og i visse boliger.



STÖTEN TAGER JERES
SKOLREJSE TIL NYE HØJDER

SÄLENS BEDSTE SKIKØRSEL
Grupp & konferense 0046 280 75 000 eller www.stoten.se/da

Liftnære hytter • 21 lifter og 47 nedfarter • 3 060 m længste nedfart • 45 km langrend • 
Højeste faldhøjde 370 m • Højeste top 850 m.o.h. • Skiskole Skibutik
Supermarked • 8 restauranter og cafeer • Masser af inden- og udendørsaktiviteter.   
MERE INFORMATION WWW.STOTEN.SE/DAH
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