
SKIDWEEKEND TILL ROMME ALPIN 

Boka din resa på www.bjorcks.se eller 08-550 192 15 
 Romme Alpin genomför en rad åtgärder under säsongen för att minska riskerna under rådande pandemi där de bla 
kommer att begränsa antalet åkare för att minska trängsel. För mer info – www.rommealpin.se/sv/covid/praktiskt 

Även på Björcks Resor värnar vi alltid om våra resenärers säkerhet. För information om säkerhetsåtgärder vi vidtagit 
för att förebygga smittspridning av covid 19 i samband med våra resor hänvisas till vår hemsida – www.bjorcks.se 

 
 

  

 

      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 och kvällen fri för egna upptåg. * 
 
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. 
 

* Pga rådande omständigheter gäller begränsade öppettider i hotellets 
restaurang. Enklare rätter finns att köpa i hotellreceptionen och andra 
restauranger finns på gångavstånd från hotellet. För att minimera  
risken för smittspridning är frukostbuffén något mindre än vanligt.  
Tider för avresa 
Nykvarn, Bussgaraget.......................................... avresa 05.50 
SödertäljeTorg...................................................... avresa 06.10 
Stockholm, Cityterminalen.................................  avresa 07.00 
Västerås, busstationen hpl I…………………………..  avresa 08.30  

ROMME ALPIN – SKIDRESOR SÄSONGEN 2020/2021 
Romme Alpin är en av Sveriges största skidanläggningar utanför fjällvärlden med 33 nedfarter i alla fyra väderstreck,  
13 liftar och en fallhöjd på 275 meter. Att åka skidor här är roligt, lätt och om du vill – även utmanande. Här finns en 

stor variation av nedfarter: från de lättaste grönmarkerade till de brantaste svarta. Fem 6-stols Expressliftar gör det 
snabbt och enkelt för hela familjen att komma upp till de två topparna Solklinten och Snöberget. Romme Alpin erbjuder 

även ett generöst nybörjarområde med flera knappliftar och skidband – perfekt för de första försöken. På 
anläggningen finns ett stort utbud av lunchrestauranger samt en stor värmestuga att värma sig i eller äta medhavd mat.  

Välkommen till Romme Alpin i vinter – skidåkning som i fjällen på näravstånd!  
  

Resfakta: 
Skidweekend  
Avresa: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 
27/3, 3/4.  
Extraavgång under sportlovet vecka 9: 5/3 

 

Pris: 1 895:-/person.  
       

Tillägg för enkelrum: 250:- 
 
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: 580:-/person (barn t.o.m. 6 år 300:-)  
I resan ingår: Bussresa t/r och liftkort för en skiddag. 
Enbart buss 300:- (gäller endast dagresan) 

                                                  FOTO: Romme Alpin 

Fakta Romme Alpin 
Fallhöjd……………………..275 m 6-stols Expresslift..5 st 
Längsta nedfart……2750 m Bygellift…………………..2 st 
Antal nedfarter………..33 st Knapplift …………………6 st 
Antal liftar…………………13 st Antal skidband ………3 st 



Book your journey on www.bjorcks.se | 08-550 192 15 
Due to the pandemic Romme Alpin has taken a lot of steps this season to avoid overcrowding and close social contact. 

For more information about their routins - www.rommealpin.se/en/covid/commitment 
At Björcks Resor we always make sure that our passengers will travel as safe and secure as possible and during the 

pandemic we have also been taking special measures to prevent the spread of infection. 
For more information - www.bjorcks.se 

 

    Day 1 
Departure from the chosen location, arrival at Romme Alpin around 
10.00. Skiing in newly prepared slopes. For those who need 
skiequipment for rental or lessons with skiinstructors – prebook 
before your trip on www.rommealpin.se.  
Departure from Romme Alpin after the lifts are closed. Check in at 
the Quality Hotel Galaxen in Borlänge and then the evening free for 
own activities. * 
 
Day 2 
Buffet breakfast* is served in the restaurant and then check out from 
the hotel before the bus takes us to Romme Alpin for a new day with 
lovely skiing. Our journey home starts when the lifts are closed at 
around 16.00 and after a couple of hours of relaxation we are back home 
again.  
 
* Due to the current situation with COVID 19 the restaurant at the 
hotel has limited opening hours. In the reception yoy can find easier 
dishes and other restaurants are in a walking distance. To minimize 
the risk for transmission the buffet breakfast is smaller than 
normally. 
 
Times for departure 
Nykvarn, Bussgaraget.......................................... departure 05.50 
SödertäljeTorg...................................................... departure 06.10 
Stockholm, Cityterminalen................................. departure 07.00 
Västerås, busstationen hpl I………………………….. departure 08.30  

ROMME ALPIN – SKIHOLIDAYS 2020/2021 
Romme Alpin is one of the largest skiresorts outside of the Swedish mountain regions with 33 slopes, 13 skilifts, and a vertical drop 
of 275 m. Skiing here is fun, easy and if you want to even challenging while the slopes features various degrees of difficulty, from 
the easiest green slopes to the steepest black ones. Five 6-chair Expresslifts makes it fast and easy for the whole family to reach 
the peaks of Solklinten and Snöberget, or if you prefer the beginners area you can stay down in Romme Dal with button lift rides 
and conveyor bands wich are perfect for the first tries. At Romme Alpin you can also find a wide selection of meal options – both 

down in the Dal as well as up on the mountains, and in Värmestugan in Romme Dal you can warm up and eat your own food.  
Welcome to Romme Alpin this winter – skiing as in the mountains but on a closer distance! 

 

Travelfacts: 
Skiweekend  
Departure: 30/1, 6/2, 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 
27/3,3/4.  
Additional departure during the winter holiday: 5/3 

 

Price: 1 895:-/person.  
       

Supplement for singelroom: 250:- 
 
Included in the trip: Busride back and forth, one nights 
stay with part in doubleroom and buffet breakfast at 
Quality Hotel Galaxen. SkiPass for 2 days at Romme Alpin. 
 

Age limit 18 years without guardians company.  
 
One day trip 
Departure: See our website www.bjorcks.se 
Fridays, Saturdays and Sundays during the season and 
additional departures week 9 during the winter holiday.  
 

Times for departure: Nykvarn, Bussgaraget, 05.50 
               Södertälje Torg, 06.10  
               Stockholm Cityterminalen, 07.00 
 
Note that prebooking is necessary! 
 
Price: 580:-/person (children up to 6 years 300:-)  
Included in the trip: Busride back and forth and skipass 
for one day. Only busride 300:- (only valid for the daytrip) 
 

FOTO: Romme Alpin 

Facts about Romme Alpin 
Vertical drop …………..275 m 6-chair Expresslift……5 st 
Longest slope …..……2750 m Anchor lift…………………..2 st 
Number of slopes……..33 st Button lift …………………..6 st 
Number of lifts …………13 st Conveyor bands ………….3 st 

ROMME ALPIN SKIWEEKEND 


