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Bra bokningsläge inför påsken i Hemavan
Tärnaby
Hemavan Tärnaby har haft en stark säsong så här långt och bokningsläget för
mars och april ser stabilt ut. Påskveckorna har också en stark beläggning men
än finns det platser kvar för den som vill uppleva fjällen i påsk.
Vi har haft en väldig bra säsong hittills, både vad gäller bokningsläget och
snöläget säger Thomas Ringbrant, VD på Strömma Fjäll & Aktivitet. Vår
logiförsäljning har en uppgång med 8 % hittills och försäljningen av skidpass
har ökat med ca 12 %. Vi har också fått ny snö regelbundet hela vintern och i
naturen är det nära 140 cm på sina ställen. Detta borgar för fantastiskt fin
skidåkning nu i mars och april när vårsolen börjar värma lite mer, fortsätter
Thomas.
Påsken är som vanligt bra bokad, men än finns det platser kvar för den som
vill ha skidåkning på påsklovet, säger Thomas.Förutom den fantastiska
skidåkningen kommerpåskgästerna kunna ta del av ett fullspäckat
påskprogram med bland annat tävlingar i backen för både stora och små,
afterski och kvällsnöjen. En riktigt glad påsk i fjällen alltså, avslutar Thomas
Ringbrant.
Påskprogram
Under helgen
Lenny Lämmel och påskkärringar åker skidor med alla barn
Tipspromenad
Påskgodisregn
Utförsäljning av vinterns sortiment i Sportshoparna
Skärtorsdagen
14.00
Blåkullaparallellen, parallell-tävling där det gäller att klä ut
sig i bästa påskmundering. Pris för bästa utklädnad.

15.00
Långfredagen
11.00
tillsammans.
15.00
15.00

Afterski med Finn 5 Fel

Familjestörtlopp i Kungsområdet, hela familjen kan tävla
Barnens afterski med Lenny Lämmel
Afterski med Finn 5 Fel

Påskafton
Lämmeljakten. Lenny Lämmel gömmer sig någonstans i skidområdet i
Hemavan, den som först hittar honom vinner.
14.00
Ski-cross i Länkenområdet, hopp, kurvor och full fart.
15.00
Afterski med Finn 5 Fel
Påskdagen
11.00
15.00
15.00

Speedski i Snobben, här gäller det att åka rakt och snabbt.
Barnens afterski med Lenny Lämmel
Afterski med Finn 5 Fel

Annandag Påsk
14.00
Ski-cross i Länkenområdet, hopp, kurvor och full fart.

För mer information kontakta:
Thomas Ringbrant, VD Strömma Fjäll & Aktivitet
Tel: 070-392 36 62
E-post: thomas.ringbrant@stromma.se
Se också www.hemavantarnaby.nu för information om öppettider, snödjup,
öppna lifter och pister.

Strömma Fjäll & Aktivitet AB omfattar fjällanläggningarna 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 2010/2011 tog anläggningarna
emot 163 000 gäster.

Strömma Fjäll & Aktivitet ingå i koncernen Strömma Turism & Sjöfart AB. Mer
information finns på www.hemavantarnaby.nu och www.stromma.se
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