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Välkommen
till Idre Fjäll.
Vi är glada att du är här! I den här guiden har vi
samlat våra bästa tips på sådant som kan förgylla
din fjällsemester här hos oss. Aktuell information,
aktivitetsschema och priser finns alltid nära
tillhands på idrefjall.se.
Ha en härlig fjällsemester!

Vandringstips!
På idrefjall.se hittar du både förslag på
turer att vandra samt allmäna tips kring
vandring och att röra sig på fjället!

VINTERSÄSONGEN 22/23

Boka nästa
vinter redan idag
Det kanske känns långt bort nu, men det kommer en
gnistrande vinter även i år. Vi rekommenderar att boka
boendet redan nu för att säkra skidsemestern. Alla våra
boenden har ski in/ski out och aldrig längre än 350 meter
till pisten. Välkommen tillbaka i vinter!
→ Boka vintersemestern på: www.idrefjall.se

Stora saker händer
på Idre Fjäll!
Nästa vintersäsong förlänger vi Sydbacken och öppnar upp
portarna för en ny gondollift som ökar vår kapacitet med
hela 3 000 personer i timmen.
Gondollift i sydområdet
Ny toppstation vid Utsikten
Sydbacken förlängs till 2,3 km
Ny ankarlift i Västbacken

M AT, F I K A O C H N Ö J E

Mat för alla smaker
På fjället finns en härlig blandning av mysiga barhäng, vällagad husmanskost,
hållbar snabbmat och riktigt bra restauranger som kryddar vistelsen. Fler av
restaurangerna erbjuder take away om ni hellre föredrar att äta i stugan.
→ Mer information, menyer och öppettider hittar du på: www.idrefjall.se

Kött & Fiskbaren

Lilla Vildt

PW Kök & Bar

En av Sveriges mest erkända krögare, Melker
Andersson, sätter sin signatur på Kött &
Fiskbaren. Här kan du räkna med högkvalitativa
råvaror med en lokal inspiration och stora
matupplevelser.

Vi bygger ut! Vi skapar fler sittplatser och gör
rum för fler goda grejer så i sommar och höst är
det stängt på Lilla Vildt, men självklart håller vi
Solbaren öppen för mat och dryck.

På PW Kök & Bar kan du njuta av smakfulla rätter
som tar in pärlorna från det lokala skafferiet.

Vildmarksnästet TAKE AWAY: 0253-413 12
Till sommaren öppnar Vildmarksnästet, Idres
vildaste restaurang, upp en stor uteservering.
Sväng förbi efter dagens aktiviteter och njut av
goda drinkar, en sommarinspirerad BBQ med
skog och fjäll-tema eller varför inte en vedeldad
vild pizza? Vill du köpa med läckerheter hem
så driver vi även ett eget rökeri med förädlade
viltprodukter!

Här bjuds burgare i uppdaterad version, med lokal
twist såklart. Vi har 100% svenskt nötkött i våra
burgare och vi har riktigt goda vegetariska alternativ.
Det finns också pizza och matiga sallader.

Störröset Rotisserie
Njut av rotigrillade läckerheter i fransk bistrostil
mitt i backen vid Skicenter Väst. Här kan du ta
en morgonfika, äta lunch eller middag på vår
uteservering. Slipp köer genom att beställa och
betala direkt från bordet med vår app.

Understället TAKE AWAY: 0253-410 15

Utsikten
På restaurang Utsikten fylls tomma energidepåer
på med ett fräscht utbud av mat. Den storslagna
inramningen av Städjan, Nipfjället och
Rendalssölen, den ingår!

Solbaren
Välkommen till Solbaren i sommar, uteserveringen
mitt på Torget! Här hittar du god sommarmat och
svalkande dryck i form av färgglada drinkar och
lokal läsk från Mora Bryggeri. Här kan du också ta en
fika och självklart har vi kulglass från Rättviksglass.

Navet
Fika eller ta en matig macka mellan varven i vårt
cykelområde Skills Area.

Fäbodcafét
Besök vårt mysiga Fäbodcafé som ligger nedanför
Skills Area. Här serverar vi fjällets bästa våfflor och
fika. Testa något nytt med en våffla med kallrökt lax
på eller ta en klassisk med sylt och grädde.

Värdshuset
En klassiker, välkommen till vår äldsta restaurang
som du hittar intill receptionen. Här serverar vi
dagens lunchbuffé varje dag.

Sommarterrassen
Njut av en härlig lunch eller fika på vår terrass
utanför Kött & Fiskbaren. Utöver god mat och
dryck hittar du utsikt över både Norge och
poolområdet.

CYKLING

Ta en
cykelkurs!
Vi har kurser i allt från Cross
Country till nybörjarkurs i
utförscykling – för alla åldrar.
Nytt för i år: hyr en cykelguide för
att utveckla din cykling eller för
att visa dig smultronställena.
Läs mer och boka på
idrefjall.se

Ett stort cykelparadis
för hela familjen
Cykling på Idre Fjäll är en aktivitet att göra tillsammans. Vi har
någonting för alla, vare sig man gillar brant, flackt, långt eller kort.
Testa våra leder, vår Pumptrackbana eller vårt Skills Area. Vi utlovar både svett,
träningvärk och skratt. Alla leder utgår från Askes Sommaräng, vid restaurang
Störröset och Raftingcenter. Förbokade cyklar hämtas och lämnas vid ”Cykelhyra
Förbokat” som ligger bakom mellanstationen vid Väst 6:an. Mountain Sports på Torget
är butiken där du hittar allt för dina äventyr på fjället. Här finns även vår cykelverkstad
samt drop-in hyra för cyklar, elcyklar, båtar, kanoter och SUP-brädor.
Liften har öppet varje dag mellan 09.00–17.00. För att kontinuerligt kunna underhålla,
utveckla och förbättra leder, cykelprogram, teknikområden och service behöver du
ett trailpass för att cykla på våra anlagda cykelleder. Intäkterna från trailpasset går
oavkortat till utveckling av cykelprodukten.

N Y H E T E R PÅ F J Ä L L E T

Aktivitetsområdet växer
En glad nyhet för i år är att vi utökar med massor av roliga
sommaraktiviteter på Idre Fjäll. Padelbanor, utegym,
äventyrsgolf, parkourbana, ny utomhuspool och mycket mer.

ÄV E N T Y R I V I L D MA R K E N
Ny lekplats för
de minsta

Klättersten

Umgängesyta

Ny utomhuspool

Ny äventyrsgolf

Parkourbana

Multiarena med
konstgräs

Sittyta/läktare

Fiska, paddla och
spana efter bäver

Utegym

Häng med på vildmarksäventyr i sommar där du kan
paddla kanot, spana efter bäver och prova på att
fiska.

Renoverade
vattenrutschkanor

Spana in sommarens
aktivitetsschema här:

Två padelbanor

Ett blött äventyr

Svindlande aktivitet
bland trädkronorna

En av sommarens roligaste
aktiviteter – rafting!

Utmana dig själv i vår
höghöjdsbana på spännande
stationer mellan 4 och 10
meter upp i luften!

Inga förkunskaper krävs och
alla turer har erfarna guider och
högsta säkerhet. I sommar kan vi
äntligen åter öppna upp raftingen
på Trysilälven och Glötta i Norge.
Dessutom kör vi som vanligt våra
populära turer i älvarna runt Idre,
Österdalälven och Storån. I alla
priser ingår lån av våtdräkt, våtskor, hjälm och flytväst.

För dig som är yngre eller inte vågar dig
hela vägen upp i höghöjdsbanan finns
en mellanhöjdsbana med utmaningar på
1–3 meters höjd. För de allra minsta och
leksugna föräldrar finns låghöjdsbanan
med lägre plattformar som är lätta att gå
upp och ner på.
Förboka på idrefjall.se för att säkra
din plats.

FÄ B O D E N

Djur, kultur och
gräddade frasvåfflor

GOLF

Kom till oss på fäboden! Här kan du hälsa på våra djur
och fika i det mysiga caféet där vi serverar nygräddade
frasvåfflor, kaffe, bakverk och glass. Barnens fäbod
dag är en av våra fäbodaktiviteter där vi utan föräldrar
pratar fäbodliv, träffar djuren och fikar tillsammans.
Vi kommer även att erbjuda guidningar runt de gamla
byggnaderna för de vuxna. Vi ses!

Slå ut bland renar
och fjällvyer

Vi firar under hela
sommaren med tävlingar
& erbjudanden.
Läs mer på idregolf.se

Läs mer och boka på www.idrewildtrack.com

FORSRÄNNING

HÖGHÖJDSOMRÅDET

Vi fyller 30!

Hos Idre Wildtrack hittar du spännande äventyr ute i
naturen för hela familjen

Att slå ut med fjällvärlden som
bakgrund och renar betandes på
banan - det blir en oslagbar golfrunda som bara måste upplevas!
2019 tog Idre Fjäll över Idrefjällens Golfbana
och restaurangen fick en välsmakande make
over. När du bokat boende via Idre Fjäll så
får du 20% rabatt på greenfee. Varje onsdag
har vi prova-på-golf. Har du inga klubbor
med dig? Det finns att hyra på plats!

RIDNING

Upplev fjället
på hästryggen
Hos oss är alla lika välkomna att
uppleva den fantastiska fjällnaturen på hästryggen. Liten som stor,
nybörjare som erfaren. Vi har turer
som passar alla!

LÄS MER OM ALLA AKTIVITETER OCH BOKA PÅ IDREFJALL.SE

Telefonnummer och öppettider
GÄLLER PERIODEN 18 JUNI – 21 AUGUSTI
RECEPTION
Trailpass, bokningar, aktiviteter
tel. 0253-412 53
dagligen 8.00–19.00
LIFTAR
Väst 6:an
dagligen 09.00-17.00
AKTIVITETSCENTER
tel. 0253-412 31
dagligen 10.00-21.30
(Inomhusbadet stänger 30 min
tidigare.)
ICA NÄRA IDRE FJÄLL
tel. 0253-412 68
dagligen 08.00–20.00
PERNILLA WIBERG HOTEL
tel. 0253-593 065

STUGSERVICE
tel. 0253-413 14
dagligen 7.00–20.00
Vid akuta problem med boendet efter
kl. 20.00, ring 070-532 19 63
MOUNTAIN SPORTS
tel. 0253-412 33
dagligen 10.00–18.00
SPORTUTHYRNING
tel. 0253-413 11
dagligen 8.30–18.00
LÄKARMOTTAGNING STADION
dagligen 8.00–9.00
VÅRDCENTRALEN SÄRNA
(jourmottagning)
tel. 1177 / 023-49 00 00

För övriga öppettider,
telefonnummer och bokning se
idrefjall.se eller använd QR-koden.

IDREFJALL.SE | #IDREFJÄLL

