
  

      Dag 1 
Avresa från vald ort, ankomst till Romme Alpin vid 10-tiden. 
Skidåkning i nypreparerade backar. På Snöberget står Våffelstugan 
klar, med möjlighet till fika och enklare lunch. Skiduthyrning och 
skidlärare finns att förboka inför din resa, www.rommealpin.se 
Avresa från Romme Alpin efter att liftarna har stängt. Incheckning på 
Quality Hotel Galaxen i Borlänge. Kvällen fri för egna upptåg. Stora 
Björn på hotellet erbjuder mat och dans vissa kvällar, andra 
restauranger ligger på gångavstånd i Borlänge. 
 
Dag 2 
Frukostbuffé serveras i restaurangen. Utcheckning från hotellet och 
bussresa till Romme Alpin där en ny härlig skiddag väntar. Hemresan går 
från Romme Alpin när liftarna har stängt. Vi kliver ombord på bussen 
och kopplar av några timmar innan vi åter är hemma. 
 
Tider för avresa 
Nykvarn, Bussgaraget.......................................... avresa 05.50 
SödertäljeTorg...................................................... avresa 06.10 
Stockholm, Cityterminalen.................................  avresa 07.00 
Västerås, busstationen hpl I…………………………..  avresa 08.30  

SKIDWEEKEND TILL ROMME 

ROMME ALPIN – SKIDRESOR SÄSONGEN 2016/2017 
Säsongen 2015/2016 utvecklade Romme Alpin sydsidan och det skapades två nya nedfarter som efter halva sträckan  

går ihop till en lång härlig brant. Med 26 kilometer pist fördelat på 30 nedfarter av varierande svårighetsgrad, från de  
lättaste gröna nedfarterna till den brantaste svarta backen Götes Brant, blev Romme Alpin också det 5:e mest besökta  
skidområdet i Sverige. Idag erbjuder anläggningen 12 liftar, varav 4 st är moderna 6-stols expressliftar som snabbt och  
bekvämt tar dig till de två topparna Solklinten och Snöberget. Dessutom finns 3 skidband i nybörjarområdet så här finns  
något för alla! Med långa nedfarter som slingrar sig utför berget, backar i alla väderstreck och snökanoner i samtliga  

nedfarter ger Romme Alpin dig möjlighet till varierad skidåkning. Med andra ord – skidåkning som i fjällen fast på närmare håll! 
 

Resfakta: Skidweekend  
 
Avresa: 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 
1/4.   

 

Pris: 1.695:-/person. Avbeställningsskydd 95:-/person 
 
I resan ingår: Bussresa t/r, boende en natt med del i 
tvåbäddsrum och frukostbuffé på Quality Hotel Galaxen. 
Liftkort 2 dagar Romme Alpin. 
 
Åldersgräns 18 år utan målsmans sällskap.  
 

Endagsresa 
Avresa: Se vår hemsida www.bjorcks.se 
Fredagar, lördagar och söndagar under säsongen samt 
extra dagar under sportlovet vecka 9. 
 
Tider för avresa:     Nykvarn, Bussgaraget, 05.50 
               Södertälje Torg, 06.10  
               Stockholm Cityterminalen, 07.00 
 
OBS! Obligatorisk platsbokning.  
 
Pris: 495:-/person (barn t.o.m. 7 år 295:-)  
I resan ingår: Bussresa t/r och liftkort för en skiddag. 
Enbart buss 295:- (gäller endast dagresan) 

 
FOTO: Romme Alpin 

Fakta Romme Alpin 

Fallhöjd……………………..275 m Antal liftar…………….12 st 

Längsta nedfart……2700 m Stollift……………………..5 st 

Antal nedfarter………..30 st Bygellift…………………..2 st 
Total pistlängd ……….26 km Knapplift …………………5 st 

Antal skidband ………3 st 

Boka din resa på www.bjorcks.se eller 08-550 192 15 


