Vemdalsskalet vecka 48.
Boendet
Incheckning i Restaurang Passet tidigast från klockan 17.00.
Vid tidigare ankomst ta kontakt med receptionen, Gästservice Skalets Torg.
Nycklarna körs härifrån till Passet kl.15,00
Vid sen ankomst läggs era nyckelkuvert ut i brevlådorna i foajén till vänster om huvudentrén till
Skistarshop/Restaurang Passet. Kod för ytterdörren in till lådorna är 5554.
Utcheckning sker senast kl 12.00 på avresedagen.
För senare utcheckning, kontakta receptionen.
Avresestäd ingår i erat boende, ta ut sopor och starta diskmaskinen.
OBS! Lakan ingår så ni behöver inte ta med det.
Skidåkning
För frågor kring backarna samt träningstider, kontakta bokningsansvarig.
Vi köp av Skipass på plats. Uppge vilken grupp ni tillhör, 40% rabatt på ordinarie dagkortspriser
gäller. Ta med ett gammalt Skipass om ni har, annars tillkommer en kostnad på 50:-/person.
Liftarnas öppettider är 9.00-15.00
Skipass köper ni i Skistarshop Passet som öppnar kl 7.30 på fredagen. För er som kommer tidigt
på torsdagen kan ni köpa skipass på Gästservice på Skalets Torg till kl 15.00.
Receptionen
Öppettider: Fredag 07,30-15,00 Lördag & Söndag 8,30-15,00
Telefonnummer: 0684-15300
Är det något som krånglar vid ankomst eller under vistelsen efter att receptionen stängt,
vänligen ring jouren. Numret sitter uppsatt vid entrén och finns i boendeinfon som ligger i
nyckelkuvertet.

Wifi
Boenden där wifi ingår finns informationen om det i boendet.
Saknas wifi finns Telenor Wifi puckar att hyra där ni hämtat nycklarna, 199:- för hela vistelsen.

Övrig info
ICA Vemdalsskalet har öppet alla dagar 10 -18
Denna vinter har Skistar blivit kontantfritt!

Med vänlig hälsning
Linn Svensson, Skistar Business

Information från lägerkommittén
Lägerkommittén är på plats genom Katarina, Micke och Johanna om ni har frågor. Tränings- &
lägerinfo kommer att läggas ut på FB evenemang Vemdalen 1.
Frukost ordnar var och en i lägenheterna.
Vi äter lunch på fredag och lördag på Passet och tider kommer att meddelas senare när vi fått
våra backtider. På söndag får de som vill äta lunch på Passet men betalar då på plats.
På lördag ordnas en gemensam buffémiddag för de som anmält sig. Den serveras mellan kl
18.00 – 21.00. Om någon som inte är anmäld vill vara med går det bra och betalning görs då på
plats.
I restaurangen kommer det att finnas en lista på de som anmält sig till lunch och middag och ni
kommer att få hämta ut lunchband och middagsbiljett där.
På torsdag kväll har Passets restaurang öppet och serverar vedugnsbakad pizza fram till kl 21.00.
Även på fredag kväll är Passets restaurang öppen och serverar middag för de som önskar från kl
18.00 till sent. Betalning görs på plats både torsdag och fredag.
Passet har också ett enklare café öppet kl 10-17 under fredag - söndag.
Skidhälsningar från Katarina
Tel: 0701-907590

