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Snö + Lenny = succé för Hemavan Tärnaby
Hemavan Tärnaby har fått en kanonstart på vintern där antalet gäster ökat med
11 % från säsongstart till nu jämfört med föregående år. När man blickar framåt
ser ökningen ut att fortsätta där sportloven nu är igång.
Det har varit en stor efterfrågan på skidsemester i Hemavan Tärnaby i vinter
där antalet gäster ökat med 11 % när man jämför perioden från säsongsstart
till nu med föregående år. Anledningarna är många men stora mängder snö,
tidig säsongsstart och en roligare vistelse för barnen tror Thomas Ringbrant
VD på Strömma Fjäll & Aktivitet är starkt bidragande till ökningen.
- Vi har fått stora mängder snö i år samtidigt som det fortfarande saknas snö
på många ställen i Sverige inte minst längs norrlandskusten och i Mälardalen

vilket såklart bidrar. Sen jobbar vi även hårt med att utveckla skidområdet
med aktiviteter som gör skidsemestern roligare för hela familjen. Den nya
Lennyklubben, Skicrossarenan, vårt nya snötorg samt en längre och bättre
snowpark har bidragit till att fler reser hit och även att de kommer oftare.
Sportlovsveckorna 8-10 är nu igång i Hemavan Tärnaby och är som vanligt
laddade med spännande aktiviteter för både stora och små. För de yngre
gästerna blir det gratisaktiviteter hela veckan såsom speedskiing, snölekar
och familjetävlingar tillsammans med maskoten Lenny Lämmel. Dessutom
fortsätter förra årets succé Prinsar & Prinsessor där alla barn får ett VIParmband laddat med en massa härliga förmåner och erbjudanden. Mer
information om vad som händer under sportlovsveckorna finner ni
på: www.hemavantarnaby.nu
För mer information kontakta:Thomas Ringbrant, VD Strömma Fjäll &
Aktivitet AB
Tel: 070-392 36 62
E-post: thomas.ringbrant@stromma.se
Pontus Lindh, Marknadsansvarig Strömma Fjäll & Aktivitet AB
Tel: 070-894 76 60
E-post: pontus.lindh@stromma.se

Hemavan Alpint AB omfattar fjällanläggningarna i Hemavan och Tärnaby. Vår
vision är att skapa upplevelser som ger minnen för livet. Bolagets verksamhet
omfattar driften av liftar, pister och längdspår, evenemang ute och inne samt
verksamhet på hotell och restauranger. Säsongen 2013-2014 tog anläggningarna
emot cirka 169 000 gäster.
Mer information finns på www.hemavantarnaby.nu.
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