Välkommen till

Sälenhornet Resort
I Stöten – den nordligaste av Sälens skidanläggningar – ligger
Sälenhornet Resort.
Stöten kan stoltsera med Sälens högsta fallhöjd på 370 meter. Här finns 18 liftar
och 46 nedfarter och den längsta nedfarten är hela 2 600 meter. I december 2016
öppnade den nya 6-stolsliften vid Soltorget vilket ökade kapaciteten avsevärt.
Tillsammans med fantastiskt pistade backar, Stöten Adventure med JibbArena,
Skicrossbana, och mycket mer finns något för alla. 8 längdskidspår varav ett är
elbelyst samt två spår på kalfjället.
Här finns allt för dig som vill ha en aktiv vintersemester – skidåkning utför och på
längden, inomhusbad med spa, bowling, sportshop, livsmedelsbutik, flera
restauranger och barer.
På aktivitetssidan erbjuds allt från skidskola till skotersafari, hundspann och mycket
mer. Världens snällaste varg, maskoten Vargy, är dessutom alltid redo att ta med
barnen på glada upptåg. Under sommaren lockar fiske och vandring på Kungsleden
som går förbi Stötens topp.
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I Pistbyn har vi lägenheter med bästa läget mitt i backen med 10 meter till pisten.
Området ligger nära Stötentorget och Stöten Ski hotell men ändå lite avskilt.
Lägenheterna är på 66 kvm och har plats för 8 personer, två rum med dubbelsängar
och ett rum med 4 bäddar (våningssängar). De är topputrustade med komplett
köksutrustning med diskmaskin, vägghängd kamin och bastu.
I området Ranchen erbjuder vi ett antal Storstugor, Storstuga Plus och Parstugor.
Storstugorna är på 60 kvm och har 6 bäddar samt 2 extra fördelade på ett sovrum
med dubbelsäng (2 x 80 cm) och två sovrum med en våningssäng i varje varav den
nedre bädden är 115 cm bred (kärlekssäng = extrabädd). Stugorna har komplett
köksutrustning med diskmaskin, braskamin och bastu. Avstånd till anslutningslift är
25-100 meter.
Storstuga Plus byggdes om 2017/18 genom hopslagning av två Parstugor.
Storstuga Plus är lika stor som en ordinarie Storstuga i Ranchenområdet och har
inretts med skilodge-känsla. Nybyggd bastu, braskamin och stor altan mot skogen
med utgång från köket. Stugan är helt ommålad och har nya golv och nya möbler.
Helt nytt kök med nya vitvaror, diskmaskin och nya möbler. Storstuga Plus erbjuder
två sovrum med dubbelsäng (2 x 80 cm) och ett sovrum med en familjesäng. I

vardagsrummet finns en bäddbar hörnsoffa som kan bäddas för två personer (140
cm). Dessutom är de 6 ordinarie bäddarna alltid uppbäddade (oavsett antal gäster)
samt avresestädning ingår alltid (gäller vintersäsongen). Avstånd till anslutningslift
ca 300 meter.
Parstugorna är på 26 kvm med 4 bäddar samt 1 extrabädd fördelade på två
sovrum med våningssängar varav den nedre bädden i en av sängarna är 115 cm
bred (kärlekssäng = extrabädd). Köksavdelning med kyl, frys, 2 spisplattor, mikro
och diskmaskin. Avstånd till anslutningslift är 50-300 meter.
Snögaranti: Vi följer Stöten i Sälens snögaranti som garanterar att minst tre
nedfarter är öppna, varav minst en från toppen (World Cup Backen). För mer
information om snögaranti, pister, transporter m.m. se stoten.se.
VIP-erbjudanden: Som PostNord-anställd/PostNord-senior får du rabatt på bland
annat slutstädning, skidskola och skidhyra i samband med bokningen. Du har även
rabatt på liftkortet SkiPass+ som ger dig fler förmåner på plats i Stöten. Läs mer på
postnordplus.com.
Avbeställningsskydd med ”Öppet köp”: Du kan teckna ett frivilligt
avbeställningsskydd som kostar 275 kr. Det innebär att vid styrkt akut sjukdom el.
dyl. återbetalas hela avgiften. Du får dessutom ”öppet köp” fram till 30 dagar före
ankomstdagen, vilket innebär att du om du får ändrade planer kan du avboka din
vistelse utan kostnad, dock senast 30 dagar före avresan. Avgiften för
avbeställningsskyddet återbetalas dock aldrig. För mer information om
avbeställningsreglerna, kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus.

Priser Sälenhornet sommar 2019
Gäller PostNord-anställda/-seniorer (20 % rabatt är avdragen på priset)
Period

24/6-14/7

Pistbyn

Parstuga

Storstuga

Dygnspriser dag 4->
Storstuga
Plus
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Parstuga Storstuga

Storstuga
Plus

956

476

716

876

765

381

573

701

14/7-8/8

1 116

556

876

1 036

893

445

701

829

8 -18/8

1 276

716

1 036

1 276

716

1 036

1 196

956

476

716
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381

573
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18/8-29/9
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Dygnspriser dag 1-3

1 196 1)
876

1) Ytterligare rabatt från 4:e dygnet dock ej 8-18/8

Boka online på postnordplus.com eller ring på tel. 010-436 41 08.

Sälenhornet Resort – för en aktiv fjällsemester

