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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!

→ Vilt och vackert på Vildmarksnästet

→ Melker Andersson i köket på Kött & Fiskbaren

→ Alltid våffelkalas på Fäbodcafét

→ Smakfullt och avslappnat på PW Kök & Bar

→ Hållbara klassiker på Understället

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

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.

Störröset Rotisserie

Fjällets
nyaste
restaurang!

Njut av rotigrillade läckerheter
i fransk bistrostil mitt i backen vid
Skicenter Väst. Slipp köer genom att beställa
och betala direkt från bordet med vår app!

Charlies TAKE AWAY: 0253-413 07

Välkommen att njuta av en lunch - mitt i
västbacken. På Charlies serverar vi dagens
lunch och erbjuder ett stort utbud för både
barn och vuxna.

Vildmarksnästet TAKE AWAY: 0253-413 12

Söker du vällagad mat i en vild och härlig miljö
har du hittat rätt, det här är Vildmarksnästet,
Idres vildaste restaurang.

PW Kök & Bar

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

Fäbodcafét

Ta fäbodsvängen och glid förbi vårt mysiga
Fäbodcafé. Kom och värm dig framför brasan med
smaskigt fika och en kopp kaffe eller varför inte en
frasig våffla där du själv bestämmer tillbehör!

Utsikten

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

Café Gillestugan

Ta några härliga svängar ner för Västbacken och
glid sedan in på Café Gillestugan. Här finns det
fika, smörgåsar och våfflor med olika tillbehör. Är
du lite hungrigare så ta en sopplunch eller någon
av våra matigare rätter!

Korvmojjen

Gör en stoppsladd vid Ost 6:an och köp en
riktigt fin korv med bröd eller mos på nyöppnade
Korvmojjen.

Lilla Vildt BESTÄLLNING: 0253-414 39

I vinter kan du avnjuta middag på Lilla Vildt, tänk
smaker från både när & fjärran, självklart finns
även delidisken kvar för att kunna köpa hem dina
godsaker. I vår stora utebar, mitt på torget, kan ni
avnjuta varma drycker insvepta i mysiga renskinn
och för den som drömmer om en enklare middag
finns våra matkassar att köpa med hem.

Understället TAKE AWAY: 0253-410 15

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.

ALPINT

Skidåkning
i alla väderstreck
Med 41 pister och 24 liftar runt hela Gränjesvålen finns skidåkning
som utmanar både barnfamiljen och den erfarne skidåkaren.

Öppettider liftar
v.52-16

Västliften, Dalsliften, Tunnelliften,
Biejjeliften och Västtransporten

8:45-16:30

(stänger 15:30 18/12-11/2)

Väst 6:an, Askes Skidområde och Nord

9:00-18:00
Övriga liftar

Kylan nyper i kinderna, förra åket sitter kvar i lårmusklerna. Dags för en fika?
På toppen av Gränjesvålen, 890 meter över havet, ligger restaurang Utsikten.
Härifrån ser du både Nipfjället, Städjan och den sovande drottningen i Norge. Våra
41 pister breder ut sig över hela fjället. Här finns plats för härliga carvingsvängar,
hopp, rails och boxar i vår snowpark, skicrossbanor i olika svårighetsgrad samt
Chocken - nordens brantaste pist.
→ Köp och fyll på ditt Skipass på idrefjall.se/skipass. För att hämta ut förbokade Skipass finns
Pick-up-boxar på Torget vid Skicenter Syd och Skicenter Väst.

9:00-16:30

(stänger 15:30 18/12-11/2)

N Y H E T E R PÅ F J Ä L L E T
Öppet
dygnet
runt!

Korvmojjen

ICA Nära Idre Fjäll

Skidskola för alla

Lilla Vildt

Snabbt och delikat mitt i backen

Öppet dygnet runt med Ica To Go

I vinter växlar vi upp!

Vid Ost 6:an står till vintern Korvmojjen.
Här serveras riktigt fin korv med bröd
tillsammans med värmande kaffe eller
choklad. Bara att sladda förbi!

Förra året introducerade vi onlinehandel.
Nu tar vi steget och blir ännu tillgängligare
med dygnet-runt-öppet! Med ICA To Goappen kan du handla när du vill på dygnet,
alla dagar i veckan.

Denna säsong erbjuder Lilla Vildt
middag & ett större fokus på svenska
delikatesser, missa inte heller fjällets
mysigaste uteservering med varma
drycker för stora & små.

Ju mer man kan, desto roligare blir det. Det är
lika sant för skidåkning som för mycket annat
i livet. Vår skidskola erbjuder grupplektioner i
alpint, längd och snowboard, Alpin skidcoach
och privatlektioner – för alla åldrar.
→ För frågor och bokning se idrefjall.se,
ring 0253-412 32 eller maila skidskolan@idrefjall.se

AKTIVITETSCENTER

Träning och
rörelseglädje
När det finns ännu mer spring i
benen eller om du känner att
lårstyrkan inte är vad den borde
– besök vårt Aktivitetscenter.
Här finns massor att göra under ett och
samma tak; gym, bowling, spelhall, lekrum,
café, bad och bastu. Här finns också en
stor sporthall där du kan spela basket,
fotboll, innebandy, volleyboll, badminton
och bordtennis.

LÄNGDSKIDÅKNING

Fortsatt trygg semester
på Idre Fjäll

En vinnare i längden

Även om vi nu börjar se ljuset i tunneln är världen fortsatt drabbad av
pandemin och här på Idre Fjäll fortsätter vi att vidta åtgärder för att göra
er semester så säker som möjligt.

→ Köp Spårpass på idrefjall.se/skipass eller genom att Swisha till 1230970319. Vid betalning via
Swish behövs inget fysiskt spårpass. Se priser på idrefjall.se/skipass.

Till kommande vintersäsong bygger vi vidare på vad vi lärt oss under det senaste året och
säkrar kontinuerligt och samordnat en trygg vistelse för både gäster och medarbetare.
Idre Fjäll tar ett stort ansvar för att våra gäster ska få njuta av ledighet under trygga former.
Samtidigt gör sjukvården och hela lokalsamhället en viktig och stor insats när vi tar emot
våra gäster.
Välkomna till vårt Idre Fjäll.
→ Läs mer om hur vi anpassat vår verksamhet på idrefjall.se

Från Skidstadion har du flera fina längdskidspår att välja på. Allt från kortare elljusspår till
långa turspår ut på fjället. Besök vårt längdcenter på Skidstadion eller Mountain Sports
om du vill ha hjälp med utrustning, teknik eller tips på hur du ska valla just idag.

Rätt
rustad för
äventyret

På Sportuthyrning Torget och Skicenter Syd finns allt du
behöver för ett äventyr på fjället. Hos oss kan du hyra årets
nya pjäxor och välpreparerade skidor. Men du kan också
lämna in din egen utrustning till vår skidverkstad för en årlig
översyn. Vi slipar, vallar, ställer in bindningar och ser till
att din åkning blir både roligare och säkrare. Vi vallar även
längdskidor så att du får bästa möjliga glid och fäste i spåren.

Telefonnummer och öppettider
GÄLLER PERIODEN V.51–16
RECEPTION
Skipass, skidskola, aktiviteter
tel. 0253-412 53
v.2-6, 10-16
v. 7-9

mån–ons, fre 8.00–18.00
tor, lör–sön 8.00–20.00
mån–fre 8.00–18.00
lör–sön 8.00–20.00

LIFTAR
Väst 6:an, Nord
och Askes skidområde
9.00-18.00
Övriga liftar
Vecka 52-6 9.00-15.30
Vecka 7-14 9.00-16.30

STUGSERVICE
alla dagar 8.00–16.00
tel. 0253-413 14 (08.00–21.00)
Vid akuta problem med boendet efter
kl. 21.00, ring 070-532 19 63
MOUNTAIN SPORTS
tel. 0253-412 33
mån–ons: 9.00–17.00
tors–sön: 9.00–18.00
BOKA SKIDSKOLA
tel. 0253-412 32
skidskolan@idrefjall.se
v.51-16

Västtransporten, Västliften,
Biejjieliften, Dalsliften, Tunneliften
Öppnar 8:45 hela vintern.
AKTIVITETSCENTER
tel. 0253-412 31
alla dagar 11.00–21.30
(Inomhusbadet stänger 30 min
innan stängning.)

Lunchstängt

8.45–15.00
12.20–13.20

ICA NÄRA IDRE FJÄLL
tel. 0253-412 68
Bemannat 8.00–20.00 alla dagar
Obemmannad dygnet runt
LÄKARMOTTAGNING STADION
Dagligen: 8.00–09.00
VÅRDCENTRALEN SÄRNA
(jourmottagning)
tel. 1177 / 023-49 00 00

För övriga öppettider, telefonnummer och bokning se idrefjall.se
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