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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!

Det blir en
annorlunda
vinter i år
Det är skönt att konstatera att vissa saker är precis som de brukar. Vintern
kommer som vanligt till Idre Fjäll. Men i år, till skillnad från andra år, lever vi
med och anpassar oss till en pandemi som lamslår världen.
Även om vi är upprymda inför ännu en vinter – med glada gäster,
skidupplevelser och vinterminnen, så är läget kopplat till Corona fortsatt
allvarligt. Vi på Idre Fjäll och våra gäster behöver ta ett gemensamt ansvar
den här vintersäsongen – för vår hälsa, vårt välmående och vår anläggning.
Men även för lokalbefolkningen och byn.
Ta hand om varandra!
Kärlek från oss på Idre Fjäll

FÖR ATT MINIMERA SOCIALA KONTAKTER SÅ
MÖJLIGGÖR OCH UPPMANAR VI VÅRA GÄSTER ATT:
Köpa skipass digitalt och hämta dessa i en så
kallad pick-up box utomhus.

Handla take-away, ta restaurangen till stugan!
Flera av våra restauranger har take-away i vinter.

Handla online på ICA Idre Fjäll med gratis
hemkörning av matvaror till boendet.

Behöver du göra inköp i butiker uppmanar vi dig
att göra det i ett så litet sällskap som möjligt,
helst ensam.

Om du vill äta eller fika i våra backrestauranger
– se till möjligheten att äta innan eller efter
klassiska lunchtider (11.30 – 13.00) då trycket
är som störst.
I största möjliga mån undvika kontaktytor i byn.

För att du ska få ut mest av din skidåkning
– starta dagen i någon av våra släpliftar som
öppnar redan 8.30. Du får då mer skidåkning och
minskar samtidigt trycket på vår dalstation i Väst.

SKIDÅKNING

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.52-14

Västliften, Dalsliften, Tunnelliften,
Biejjeliften och Västtransporten

8:30-16:30

(stänger 15:30 v. 52-6)

Väst 6:an, Askes Skidområde och Nord

9:00-18:00
Övriga liftar

9:00-16:30

(stänger 15:30 v. 52-6)

Kylan nyper i kinderna, förra åket sitter kvar i lårmusklerna. Dags för en fika?
På toppen av Gränjåsvålen, 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 och vid Skicenter Syd.

N Y H E T E R PÅ F J Ä L L E T
Öppet
07-21
alla dagar!

Tryckt vinyl på väggyta längst till höger, 3200x2000 mm

Lilla Vildt

ICA Nära Idre Fjäll

Skidskola för alla

Utsikten

Deli och Köttbua

Nytt och generösa öppettider

Utbyggt för bättre avstånd

På torget bredvid Mountain sports öppnar
till vintern Lilla Vildt. En ny deli där du
kommer hitta premiumråvaror så som
lokalt kött, chark, ost och mycket mer. Ät
på plats eller köp med till stugan.

Förutom en fräschare butik med både egen
grill och brödbak kan nya ICA erbjuda ett
större sortiment. Dessutom med betydligt
bättre öppettider och leverans direkt till
stugan för de som önskar.

Vår topprestaurang fortsätter leverera en
matupplevelse av hög kvalitet och snabb
service. En utbyggnad med en till våning
gör restaurangen större och underlättar
för besökare att hålla avstånd.

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 skidor 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

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

Fäbodcafét

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.

Ta Fäbodsvängen och glid förbi vårt mysiga Fäbodcafé.
Här serverar vi fjällets bästa våfflor och fika. Köp take away
eller värm dig i vår värmestuga (begränsat med platser).

Timmerkojan

TAKE AWAY: 0253-413 29
Ett stenkast från Askes lekplats serverar Timmekojan
goda italienska kvalitetspizzor. Är du inte sugen på
pizza finns pasta, hamburgare och á la carte.

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. Vad
sägs om sotad fjällröding med grönkålskrisp och
champagnehollandaise?

Lilla Vildt

BESTÄLLNING: 0253-414 39
Vårt senaste tillskott på fjället. Här hittar du en välfylld
deli med godsaker att köpa med hem till middagen
eller avnjuta på plats. Här kan du också beställa färdiga
matkassar och få utkört direkt till stugan.

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.

LÄNGDSKIDÅKNING

En vinnare i längden
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.
→ 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.

Utsikten
På restaurang Utsikten fylls tomma energidepåer på
med ett fräscht utbud av mat. Allt från Asian fusion
till italienskt. 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 för en mysig fika eller
sopplunch bland gamla träskidor och kopparpannor.

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.52–14
RECEPTION
Skipass, skidskola, aktiviteter
tel. 0253-412 53
v.2-16
v. 52-1, 7-9, 15

mån–ons, fre 8.00–19.00
tor, lör–sön 8.00–21.00
mån–fre 8.00–19.00
lör–sön 8.00–21.00

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
Västtransporten, Västliften,
Biejjieliften, Dalsliften, Tunneliften
Öppnar 8:30 hela vintern.
AKTIVITETSCENTER
tel. 0253-412 31
mån–lör 11.00–21.00
sön 12.00–18.00
(Inomhusbadet stänger 30 min
innan stängning.)

STUGSERVICE
tel. 0253-413 14
alla dagar, 7.00–21.00
Vid akuta problem med boendet efter
kl. 21.00, ring 070-532 19 63
MOUNTAIN SPORTS
tel. 0253-412 33
mån–fre: 8.30–18.00
lör–sön: 8.30–19.00
BOKA SKIDSKOLA
tel. 0253-412 32
skidskolan@idrefjall.se
v.52-9
8.45–16.00
v. 10-14
8.45–15.00
Lunchstängt 12.20–13.20
ICA NÄRA IDRE FJÄLL
tel. 0253-412 68
7.00–21.00 alla dagar
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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