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SKOLRESA TILL

STÖTEN



SÄLENS LÄNGSTA & BÄSTA SKIDÅKNING

UPPLEV STÖTEN MED SKOLKLASSEN
Vi tar hand om skolgruppen från bokningsförfarandet till hemresan. På plats i Stöten finns lån-

ga lätta backar samt lite tuffare åkning för den som åkt mycket tidigare. Utöver Sälens bäs-

ta skidåkning finns backnära boende, 7 roliga vinteraktiviteter i Stöten Adventure samt 

härligt häng i Game Zone när skiddagen är slut. Det gemytliga bemötandet får du på köpet.

Varmt välkomna till oss!

Johan Thorn, VD

Ta skolklassen till Stöten som har
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>>Frisk fjälluft och

roliga aktiviteter<<

Om ni funderar på vart skolresan ska 

gå i år, då har vi det givna svaret, ni ska 

självklart åka till Stöten. Oavsett om 

eleverna åker skidor för första gången 

eller är vana skidåkare, lovar vi att alla 

mår bra i vår vackra vintermiljö.

Här får ni andas frisk fjälluft samtidigt 

som ni ökar sammanhållningen i klassen. 

Förutom Sälens bästa skidåkning finns 

prisvärt boende i olika storlekar nära 

backarna, samt andra roliga aktiviteter 

efter skidåkningen.
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SKIDSKOLA förbättra tekniken och säkerheten.

BIVACK bygg snögrotta och sov över.

HUNDSPANN träffa och åk med slädhundar
på ett äventyr i skogen.

SPEEDPULKA hastighetstävling, vem är snabbast? 

PARALLELLSLALOMSTAFETT med snowracer.

FLER AKTIVTETER FINNS!

FÖRSLAG PÅ NÅGRA AV VÅRA POPULÄRASTE

GRUPPAKTIVITETER
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SKIDSKOLAN 
bästa gymnastiklektionen

Krydda skolresan lite extra

med att ge barnen en skidlek-

tion tillsammans med några av 

våra duktiga och pedagogiska 

skidlärare. Passar lika bra till 

nybörjaren som den som har 

åkt lite tidigare. Vill du ha fler 

Succén med Stöten Adventure fortsätter
I Stöten finns åtta roliga 
äventyrsarenor och alla 
dessa ingår i Stöten Ad-
venture, som erbjuder 
tävlingsutmaningar för 
alla skidåkare. 

Det är dags att utmana 
kompisarna och göra skid-
dagen till ett stort äventyr.

ledarledda snölekar så finns en 

hel meny att välja på. Allt från 

roliga tävlingar till sammansvet-

sande samarbetsövningar.
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VI HJÄLPER ER
ATT UTFORMA
ETT PROGRAM SOM PASSAR 

ERA ÖNSKEMÅL

LÄNGDSPÅR 4,5 mil längdspår för både skate och klassisk stil är pre-
parerade i dalgången. På kalfjället dras 1,9 mil är snötillgång och väder tillåter. 
Kaisers Skidbod hyr ut längdutrustning.
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GAMEZONE ÄR 
STÖTENS EGNA LYXIGA 
UNGDOMSGÅRD
Här kan man få skönt “soff-

häng”, surfa med WiFi och 

kolla på storbilds-TV. Kämpa 

mot kompisarna och ledarna 

i pingis, innebandy, biljard, 

dart eller spela air-hockey i 

spelhallen.

EFTER SKIDÅKNINGEN

FRITT FÖR
SKOLKLASSER!

VATTUFJÄLL BAD BASTU BUBBELPOOL
                       BOWLING GYM

VATTUFJÄLLS
BLÖTA OCH FART-
FYLLDA AKTIVITETER
Mjuka upp lederna efter skid-

dagen i badet, bastun och i den 

sköna bubbelpoolen. När du 

tröttnat på badet kan du helt 

enkelt slå en strike i bowlin-

ghallen.

FYLL PÅ ENERGIN! 
Stötens elva restau-
ranger erbjuder all mat 
du kan tänkas behöva 
för en lyckad skolresa. 
Vill man laga mat själv 
så finns Tempo Stöten 
tillgängligt. Prova gärna 
någon av våra nya grills-
tugor ute i backarna!

HITTA DIN FAVORIT
VÄLJ BLAND ÅTTA RESTAURANGER
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FRÅGOR, SVAR & BOKNING
Kontakta oss så hjälper vi er att finna den bästa 
lösningen för er skolgrupp.Vi har många
förmånliga erbjudanden, alltid med pistnära
läge på boendet.

EPOST lena.kronbaeck@stoten.se TEL 0280 - 750 21

SKI-IN

PISTBYN
Vårt populära boende med närhet till allt! 8 bäddar,
bastu, 2 badrum och balkong.

*FÖRMÅNLIGA SKIPASS PLUS
Utöver den vanliga skidåkningen ingår 
MANCHESTERMORGON, KVÄLLSÅKNING och sist
men inte minst, en EXTRA SKIDDAG.
Allt detta utan extra kostnad.

SKI IN - SKI OUT - VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA BLAND 8500 BÄDDAR

SKIDHYRA  
Förbeställ skid- och snowboardhyra
från Kaisers Skidbod till förmånliga
priser för hela gruppen.

TEL 0280 - 750 21

STÖTEN MITT
4-bädds lägenheter mitt i backen med fullt utrustat
kök, dusch och WC. 

FJÄLLBYN
Välplanerade fjällstugor med 4 bäddar och närhet till
transportlift samt längdskidspår.

SMIDIGT ATT BO I STÖTEN Transport vid behov av LEVERANS AV BAGAGE. Egen SAMLINGSLOKAL för 
information, genomgång och filmvisning. PERSONLIG KONTAKT som möter upp vid ankomst och överlämnar allt gruppen behöver för 
sin vistelse.                   FRITT WIFI i allmänna utrymmen samt vissa boenden.



STÖTEN TAR ER
SKOLRESA TILL NYA HÖJDER

SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING
Grupp & konferens 0280-75 000 eller www.stoten.se

Liftnära boende  • 21 liftar och 49 nedfarter • 3600m längsta nedfart
45 km Längdspår •  Högsta fallhöjd 370 meter • Högsta topp 850 m.ö.h. • Skidskola
Skidshop • Matbutik • 8 st Restauranger och Caféer • Mängder av inomhus- och
utomhusaktiviteter    MER INFO WWW.STOTEN.SES
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