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SKIDKONFERENS I STÖTEN I SÄLEN 

  

Stötens fantastiska fjällmiljö skapar ny energi och ger utrymme för genuin sammanhållning hos dina 
medarbetare. Här kan du välja bland våra färdiga upplägg som innehåller de för tillfället mest populära 
upplevelserna bland våra företagsgrupper. Hittar du inte det du söker, var inte orolig, vi löser det. 

En konferens i Stöten innebär: 

- Sälens bästa skidåkning 
- Närhet till allt 
- Genuin sammanhållning  
- Boende som passar just er  
- Konferenslokaler för upp till 300 pers 
- Personligt värdskap 

Exempelpris: 

Alt 1. Stöten Mitt   
Exkl. Skipass: 3995 SEK/person 
Inkl. Skipass:  4395 SEK/person 

Alt 2. Boende i Pistbyn  
Exkl. Skipass: 3955 SEK/person 
Inkl. Skipass:  4595 SEK/person 

I offerten ingår: 

- Logi i 4 eller 8-bäddslägenhet precis intill backen (tors-sön)  
- Linnepaket innehållande sängkläder & handdukar 
- Slutstädning  
- Företags VIP  

 Fri skidåkning under vistelsen  
 Morgonskidåkning (fre: kl. 07.30-09.00)  
 Kvällsåkning (lör: kl. 19.30-21.00 i nypistad backe)  
 Fri entré till bad & bastu i Vattufjäll  
 Fri entré till styrketräning i Vattufjäll  
 Fri entré & garderob till Brasseriets nattklubb.  

- 3 hotellfrukostar på Stöten Hotell (fre-sön)  
- 2 lunchbufféer på restaurang Brasseriet (fre+lör)  
- Alp-inspirerad 2-rätters middag på restaurang Tyrolerladan (fre)  
- Skotersafari med 2-rätters middag i restaurang Vildmarkskåtan med skotertransport alt. 

fackeltåg hem (lör)  
- Projektledning och support innan och under er vistelse i Stöten, efter hemresa sammanställs 

en slutfaktura för hela vistelsen 
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Lägg till: 

- Buss Stockholm-Stöten T/R inkl. transporter på plats i Sälen samt busschaufförens alla 
omkostnader (28 500 SEK)  

- Vinpaket till middagarna inkl fördrink (210:-/kväll)  
- Egen trubadur vid middagen i Vildmarkskåtan (5 000 SEK) 

 

BOENDEALTERNATIV

STÖTEN MITT För konferensgruppen som prioriterar det bästa läget. Lägenheter på 35 kvm med 4 
bäddar och balkong mitt i backen. Läget är perfekt precis intill konferenscentret, restauranger, after-ski 
och nattlivet. 

Allrum med fullt utrustad och kaklad köksavdelning, bäddsoffa samt kabel-TV. Kaklat hygienutrymme 

med dusch/wc och torkskåp. Två sovalkover med våningssängar. 

För gästerna finns tillgång till bastu och skidförråd. 

 

PISTBYN Riktigt bra boende i mysig miljö precis bredvid backen. Fräscha lägenheter på 66 kvm med 8 

bäddar mitt i backen. Platsen är idealisk då området endast ligger ca. 300 m. från konferenscentret, 

restauranger, after-ski och nattlivet men ändå ovanför och lite avskilt, i skogsbrynet. 

Hall/entré med skifferfärgad klinker, golvvärme och torkskåp. Sovrum 1: 2 våningssängar Sovrum 2 och 

3: Dubbelsäng (2x80 cm). Garderober i alla sovrum.  

Kök med ekparkett. Köksbord med 8 stolar. Köksö med 2 barstolar. Komplett uppsättning inbyggda 

vitvaror, induktionsugn och diskmaskin. Komplett uppsättning koppar, glas, tallrikar och bestick för 8 

pers. Helkaklade badrum med vägghängd wc, bastu och dusch i ett badrum och separat wc med 

tvättställ. 


