
SÄKER OCH FRISKVÅRDANDE SEMESTER!
Hos oss på Idre Himmelfjäll, Sveriges nyaste skidanläggning 
erbjuder vi våra gäster gott om plats och säkra avstånd med 
otaliga kvadratmeter per gäst. Vi har långa nedfarter och glesa 
liftköer. Våra gäster är oftast små resesällskap med bil som 
främsta färdmedel. Idre Himmelfjäll är troligen en av de trygg- 
aste fjällanläggningarna den kommande vintern.

Som gäst på Idre Himmelfjäll bor du i stora nybyggda hus 
med relativt få gäster fördelade över området.

Anläggningen arbetar dagligen efter Folkhälsomyndighetens 
reserestriktioner och riktlinjer om en säker vistelse.

Vi jobbar med säker incheckning där våra gäster checkar in 
via en brevlåda på väggen vid Skidboden från 15.30. 

 

I ankomstkuvertet ligger förutom desinficerade nycklar och 
vägbeskrivning till stugan, även lite information om anlägg-
ningen samt journummer till stugservice.

I liftarna får endast ressällskap som känner varandra åka 
tillsammans, singelköerna är borttagna.

Vår restaurang anpassas och håller avstånd mellan borden, 
servering sker vid borden och vi har tillgängliga stationer 
med handsprit.

Vi lägger givetvis extra stor vikt vid att rengöra och desinficera 
ytor som vidrörs ofta som till exempel dörrhandtag och kranar 
i Skidboden, på våra offentliga toaletter och i de boenden vi 
förmedlar. 
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RESERESTRIKTIONER SAMT UTÖKADE 
BOKNINGSVILLKOR UNDER COVID19

Under rådande Covid19 pandemi måste du som gäst teckna 
ett avbeställningsskydd för att våra bokningsregler gällande 
återbetalning ska gälla.

Avbeställningsskyddet kostar 350kr - vid avbokning behåller 
Idre Himmelfjäll avbeställningsskyddet samt en administra-
tivavgift om 500kr. Resterande inbetalt belopp återbetalas.

Fram till 30 dagar innan ankomst kan man avboka sin vistel-
se utan läkarintyg, är det närmre än 30dgr kvar till ankomst 

krävs ett läkarintyg för någon i ressällskapet för att man ska 
kunna avboka och få pengar tillbaka.

OM reserestriktionerna ändras från Folkhälsomyndigheten 
eller regeringen så behövs inget läkarintyg oavsett hur nära 
inpå ankomst det är. Idre Himmelfjäll behåller avbeställ-
ningsskyddet samt den administrativa avgiften, resterande 
återbetalas.


