
Välkommen med er bokning
Så här går det till: 
Fyll i det bifogade formuläret och mejla det till:
uthyrning@skisunne.se, info@skisunne.se och restaurang@skisunne.se

Skipass
Skipassen hämtas ut i receptionen. Själva Axess korten får ni låna, vid ej återlämning debiteras 60 kr 
per kort. Korten är numrerade så ni enkelt kan matcha dem mot varje enskild elev. För att underlät-
ta utlämning av korten, vill vi att ni ringer receptionen från bussen på väg hit, och anger exakt hur 
många kort vi skall producera.
Medföljande lärare åker gratis.

Äta
I restaurangen går det att förboka dagens lunch till förmånligt pris. En fri lunch/20 betalande. Vi har 
även grillar tända i nära anslutning till skidbackarna, där ni kan grilla er egen mat.

Uthyrning
Fyll i fälten i dokumentet och sätt kryss i rutor för ryggskydd/hyrskydd om det önskas. Fälten ”in” och 
”ut” ifylls av personalen på skiduthyrningen.
Hjälm ingår i paketpriset och vi rekommenderar alla att använda det. 
Hyrskydd kan tecknas till och täcker då skador på utrustningen, vid normalt användande i pist.

För de som önskar snowboard lägg till ett S vid skostorleken.
För de som önskar längdutrustning lägg till ett L vid skostorleken.
Vid ankomst skall gruppen komma in i nummerordning efter listan
(alla elever uppger sitt nummer)

För att skolpris ska gälla krävs gemensam betalning, kom ihåg att ta med fakturaunderlag!
Vi behöver er förbokning senast 5 dagar innan ankomstdagen.

För fullständiga prisuppgifter och mer information, besök:
https://skisunne.se/skolklasser/

Vid ytterligare frågor vänligen kontakta:

Skiduthyrningen
Telefon: 0565-602 86
Mejl: uthyrning@skisunne.se

Varmt välkommen!
Med vänlig hälsning
Ski Sunne

Receptionen
Telefon: 0565-602 80
Mejl: info@skisunne.se
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