FAMILJETIPS!

LÄNGDSPÅR

Picknick

Skidområdet

Familjeutmaningen
Samla gänget och testa vår spännande familjeutmaning.
Här gäller det att hela familjen samarbetar tillsammans för att
klura ut våra problemlösningar och hitta det magiska lösenordet.
Ni har dessutom chans att vinna en vistelse under barmarken.
Tävlingsformuläret hämtas och lämnas i liftkortskassan eller
receptionen. Pris: 100:- /tävlingsformulär.

After ski
Gunga med på familjeafterski varje helg hela vintersäsongen!
Wärdshuset, lördagar från kl 15. Se säfsen.se / idag för fler tillfällen.

Take away
Efter en lång dag på skidorna kan det ibland vara skönt att stanna
hemma i stugan och bara vara. Låt familjens kockar vila och beställ
kvällens mat från vår takeaway-meny. Här finns pizza, pasta och
smakfulla buffétallrikar att välja bland.
Beställning och avhämtning i Hyttan på tel 0591-77 50 00.

säfsen.se/idag
Få en enkel överblick av allt som händer just idag,
inklusive aktiviteter, öppettider, pistinfo och väder.
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Jyllandsleden, 3, 5 och 7,5 km
Vårt mest populära spår är ett riktigt njutarspår som vindlar fram genom vacker gles
skog och över myrmark. Mycket platt och obefintligt med backar gör att man känner
sig som en mästare. Bänkar finns utplacerade efter spåret för paus eller matsäck.
Jyllandsleden går även utmärkt att starta från spårcentralen Gravendalskorset nedanför
Hyttanområdet.

-

Kyrkspåren

Hyttan

Filurius längdäventyr – NYHET!
Precis vid spårcentralens start har Filurius gjort en skojig bana för både barn och
föräldrar. Start- och målflaggor, enkla gupp, terrängvågor och flaggslalom gör
längdupplevelsen både rolig och utvecklande.

Skatespåret, 6 och 13 km
Det här spåret är preparerat för skate och har alltså inga spår dragna. Början och slutet
är flackt utan backar. Fortsätter du ut på 13 km-slingan blir det måttligt kuperat.

Kyrkspåren
3, 6 och 10 km
Spåren börjar och slutar vid Säfsnäs kyrka, ca 300 m från Hyttan. Här finns spår med
tre olika längder med måttligt kuperad terräng. Rastplatser finns efter de två längre
spåren, prova att rasta vid t ex Eldpallkojan eller slogboden.

Filurspåret, 450 m

Lätt slinga för de som vill prova på längdåkning. Spåret går på den lite lätt sluttande
Kyrkängen. Inga upp- eller nedförsbackar.

Elljusspåren
2 och 3 km: Kuperat spår som inte är allt för svårt. 5 km: Utmanande
spår som är kraftigt kuperat med ordentliga uppförsbackar och rejäla utförsbackar.
Vissa skulle beskriva det som ett klassiskt ”mördarspår”, andra som en kul utmaning.
Barnens elljusspår, 300 m och 500 m
Två enkla slingor med elljus gör det här till en perfekt kvällsaktivitet. Tag med barnen
och testa hur det är att glida och staka fram i den knarrande snön. Vallabod och
parkering finns i anslutning.
-

Spårstatus

På safsen.se/spar hittar du dagsaktuell info om öppna spår. Våra gästers dagsaktuella
kommentarer och omdömen finns på skidspår.se – sök på ”Säfsen”.

Elljusspår

2 - 3 - 5 km

Skidområdet

För- och eftersäsong

Prepareras endast om ordinarie spår har dålig
snötillgång. Se aktuell spårinfo på safsen.se”

Hyttan

TILL
123 535
50 37

3 - 6 - 10 km

Gravendalskorset

Uppförstorad spårkarta kan hämtas i Sportshopen eller i Sportreceptionen på Hyttan.

Det finns gott om picknickställen i skidområdet.
Titta efter
som är iordningsställda med grillar och sittplatser eller
som är bra ställen för picknick.

Start på längdspåren

Priser finns där längdspåren börjar eller på
safsen.se/sparkort

PISTKARTA
SPÅRKARTA
2018 / 2019

LIFTAR
Grillplats

1 Rödingliften. Ankarlift.

Nisses

2 Specialenliften. Ankarlift.
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4 Parkenliften. Ankarlift. Mycket brant på slutet.
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3 Solbergsliften. 4-stollift. Enklaste vägen till toppen.
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Längdspår

6 Filuriusliften. Knapplift. Lätt som en plätt!

Barnens Skidland

7 Barnens Skidland. Rullband. Perfekt för de allra minsta.

Barnområde för de allra minsta med rullband, pulkabacke och barnvagnsparkering, allt anpassat för att första åket ska vara så roligt som
möjligt. Här finns också ett stort grillområde för matsäcksluncher och
brashäng.

7

Folkparken och Lekparken

Mycket lätt

Grillplats

Lätt

Bra ställe för snögrop

Medelsvår

Restaurang / café

Svår

Värmestuga
Skiduthyrning

WC
Avlastnin

5 Familjeliften. Knapplift. Lätt!

TECKENFÖRKLARING

G

Skidpass

Avlastning

g

WC Toalett

SnowCamp
2 km

Ö re br o
13 3
Vä st er ås
16 9
St oc kh ol m
27 6

Filurius
skidåkartips!

Pistmaskiner och skotrar kan förekomma i backen, se upp och lämna
företräde för dessa. Mer nyttig information hittar du i SLAO:s lilla gula.

Folkparken är utformad av välkända parkdesigners och innehåller
bland annat sköna hopp, rails och boxar i storlekar som passar de flesta.
Lekparken är lika grym den och funkar superbra för de som vill börja
åka park, till exempel coola småsyskon och mammor och pappor.

Lasta ur bilen vid Barnens Skidland
Det kan vara knepigt att gå långt i pjäxor. Be mamma eller pappa att
köra bilen ända upp till avlastningszonen vid Barnens Skidland för att
lasta ur alla saker. Sedan åker en av dem och parkerar. Följ skyltningen
från parkeringen.

Lättaste backen - alla kan åka från toppen!
Om du klarar att åka Barnens Skidland eller Skidskoleområdet så
klarar du att åka från toppen! Tag stolliften 3 upp (liftvärdarna hjälper
gärna till) och åk Långsvängen. Den är lätt som en plätt, har jättegott
om plats och lutar som ett dansgolv.
Vänd! Fler skidåkartips på andra sidan! >>>

