Just nu i Stöten!

VECKA 16

- Se alla aktiviteter på www.stoten.se/kalender

Liftarnas öppettider
Alla dagar 09.00-16.30
Trippelliften har öppet till 18.00
Morgonskidåkning: Tis & Fre, 07.30-09.00
Kvällsskidåkning: Ons & Lör, 19.30-21.00

Våra restaurangers
öppettider

KONTANTFRITT
CASHLESS

BRASSERIET
Frukost: Mån-Sön, 07.30-10.00
Lunch: Mån-Sön, 11.30-14.00
Á la carte: Mån-Sön, 18.30-22.00

PÅSKFEST I FJÄLLEN!

Under påskhelgen händer det alltid massor av roliga saker i Stöten. Vad sägs
om Blåkulla Trophy, poolhopp, utomhusafterski och mycket mer?
Se allt som händer på www.stoten.se/kalender

Vargklubben
BUS & SKOJ I LYAN

(varglyan, stötentorget)

Mån, ons & tor, 12.45-16.00

PASKPYSSEL MED UTSTÄLLNING

TYROLERLADAN

Lunch: Mån-Sön, 11.30-15.00
Á la carte: Mån-Lör, 17.00-22.00

(Varglyan, stötentorget)

Tis & fre, 12.45-16.00

PASKÄGGSJAKT MED VARGY
(samling i varglyan, stötentorget)

Tisdag, 16.15-17.15

PASKÄVENTYR

(vargen, soltorget. föranmäl i reception)

Ons & fre, 13.00-15.00

VARGYS FÖDELSEDAGSKALAS
(vrang-ola, vattufjäll)

ÄLVANS RESTAURANG & CAFÉ
Café: Mån-Sön, 10.30-15.30
Lunch: Mån-Sön, 11.30-15.30
Á la carte: Mån-Sön, 17.30-22.00

NYHET

På kvällarna erbjuder vi gratis
transport till och från Älvans
Restaurang & Café, så att du kan
njuta av god mat och dryck utan
att behöva ta bilen.
Läs mer på www.stoten.se

VARGYS

TAKE AWAY

PIZZA & KEBAB

0280-75 000

Onsdag, 16.15-17.15

PASKBAKNING

(varglyan, stötentorget)

Torsdag, 16.15-17.30

VARGYSHOW MED DANS
(scenen, stötentorget)

Fredag, 14.45

BARNENS AFTERSKI MED VARGY
(vinteridet, stötentorget)

Fredag, 16.15-17.15

VARGYS PASKTROFÈ
Boka á la carte på
stoten.se eller 0280-75 000

Åk gratis till och
från middagen!

(SOLTORGET)

Lördag, 11.00

MÅN-ONS 17.00-21.00
TOR-SÖN 15.00-21.00

Ta dig runt i Stöten med vår minibuss. Bokas i receptionen eller på
0280-75 000. Dagligen från 16.15.
50 kr/person.

VI KÖR
DIG!

Upplev Stöten
- Sälens längsta och bästa skidåkning
Påskmiddag
På påskafton kan du avnjuta en fantastiskt
god påskmiddag med sillbuffé till förrätt och
örtmarinerad lammytterfilé med smördegsinlindad rotfruktsrulle till varmrätt. Låter inte så
dumt, va? Du kan självklart också välja från den
vanliga á la cart-menyn.
Påskafton: 18.30-22.00
Boka på 0280-75 000 eller stoten.se

Morgon- och
kvällsskidåkning
Tisdag & fredag: 07.30-09.00
Se priser på www.stoten.se/kalender
Morgonskidåkning (utan frukost) ingår i SkiPass+

Onsdag & lördag: 19.30-21.00
Se priser på www.stoten.se/kalender
Kvällsskidåkning ingår i SkiPass+

Upplevelser i fjällmiljö
I Stöten kan du ägna dig åt mycket mer än bara skidåkning.
I aktivitetshuset Vattufjäll på Stötentorget finns bad och spa
med möjlighet till både massage och behandlingar från topp
till tå. Kanske en ansiktsbehandling efter all sol på fjället? Här
finns också bowlinghall, gym och café. På kvällarna tonar vi ner
ljuset, drar igång musiken och tänder upp discolamporna för
lite fartigare nattbowling.
Mån-Lör: 11.00-20.00 (bowling till 22.00)
Sön: 11.00-19.00

Kom nära naturen
Stöten ligger mitt i ett fantastiskt vinterlandskap, omringad
av Sälens högsta fjälltoppar. Två härliga sätt att komma nära
naturen på är hundspann och skotersafari. Perfekta aktiviteter
för familjen, kompisgänget eller kollegorna!
Läs mer på www.stoten.se/kalender

I samarbete med Suzuki. Läs mer på www.stoten.se/suzuki och
besök Suzuki 4x4 Center på Stötentorget!

SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING
Kontakta oss på 0280-75 000 eller på www.stoten.se

