Vinter 2021/2022

Välkommen till

Smålandsfjällen!
Förboka alltid

SkiPass
online
isaberg.com

Vinter
i Smålandsfjällen
Begreppet Smålandsfjällen
är vårt sätt att beskriva vad
Isaberg egentligen är; ett
riktigt berg med nedfarter i
flera väderstreck, en stugby
och camping med naturligt
läge mitt i vildmarken.
En klassisk vintersportort med hundraåriga anor. Detta är
helt unikt för södra Skandinavien och idag är vi södra Sveriges
största skidanläggning, med 8 liftar och 11 pister, från de
barnvänligt gröna till den hisnande svarta. Behöver du vila benen
eller bara pausa en liten stund från skidåkningen kan du prova
vår fartfyllda aktivitet Isaberg Rodel Adventure.

www.isaberg.com
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Fartfyllda, roliga
Rodel Adventure!
Vår unika rodelbana överträffar alla våra förväntningar.
Ett perfekt tillskott till vårt äventyrsutbud som är lika
uppskattad av liten som stor. Rodelbanan erbjuder 1000
meter fartfest och svindlande glädjerus i Äventyrsbergets
branter året runt!
Med Isaberg Rodel Adventure förstärker vi vår position som
äventyrsdestination. Vår rodelbana är först i Sverige i sitt slag
och består av en kilometer räls som vindlar nedför berget
i sugande kurvor och hisnande fall. Här upplever du frisk
luft, rusande puls och fartglädje.

Isaberg Rodel Adventure 2022		

1 biljett

5 biljetter

10 biljetter

Barn 3-14 år		

70:–

320:–

600:–

Från 15 år		

90:–

410:–

790:–

Maxvikt 150 kg (1-2 pers)
Se isaberg.com för öppettider.

Backar för alla!
På Isaberg finns backar för alla - från barnvänlig
grönt till hisnande svart.
De snällaste gröna backarna ligger i vårt område för
nybörjare. Här finns två nedfarter, en knapplift och ett
70 m långt åkband för de minsta. Direkt närhet till
skidskola, skiduthyrning, stor värmestuga, ett fint grillområde
och restaurang brukar också uppskattas av barnfamiljerna.
Från toppen går en bred ”smörpist” i en vinkel och i två
nivåer förbi huvudanläggning ner till dalens botten, där en
6-stolslift väntar på att ta dig upp till toppen igen.
Den djärve genar direkt från toppen ner till liftstationen och
väljer den svarta pisten. Vid Dalliften finns Isaberg Fun Line,
en rolig och omväxlande skidåkarlinje med boxar, hopp, rails
och gupp. Passar lika bra för stora och små och går hela
vägen från toppen till botten av pisten.

Skidsemester i
Smålandsfjällen!
Isaberg har på många sätt utmärkta förutsättningar för
en lyckad skidsemester. Vårt läge ger dig dessutom mer
tid i backarna och mindre i bilen!
Väljer du att komma till oss mitt i veckan kan vi dessutom
erbjuda våra förmånliga erbjudanden under utvalda veckor.

30-50%
rabatt

på SkiPass &
skidhyra!

Boka kortvecka söndag-torsdag
utvalda veckor så bjuder vi på 50%
rabatt på SkiPass och skidhyra.
Boka vardagar 2-3 nätter med
ankomst söndag-tisdag
utvalda veckor så bjuder vi
på 30% rabatt på
SkiPass och skidhyra.

Poppis!

Skidområde

för nybörjare

– med åkband

och grillstugor

Priser SkiPass
4 timmar
1 dag (ej kvällsåk)
Eftermiddag + kväll*
(12.00–16.00 + 17.30–21.00)
Tors/fre kväll
Weekend (från fre kväll - sön)*
1 dag*
2 dagar*
3 dagar*
4 dagar*
5 dagar*
6 dagar*
Veckopass*
Säsongspass*

Öppettider liftar

Knatte
1-6 år

Ungdom
7-14 år

Vuxen
från 15 år

105:–
130:–
130:–

240:–
330:–
330:–

280:–
390:–
390:–

70:–
250:–
165:–
200:–
275:–
335:–
390:–
430:–
455:–
1 080:–

160:–
725:–
360:–
580:–
820:–
1 030:–
1 215:–
1 360:–
1 475:–
2 600:–

210:–
870:–
425:–
670:–
930:–
1 190:–
1 390:–
1 540:–
1 665:–
3 100:–

Förbokade skolklasser: 150:–/elev på vardagar vecka 2-6 och vecka 9-12
Pensionärer 20% rabatt på skipass vecka 2-5 och vecka 9-12
Familjesöndag: Åk 4 betala för 3, åk 5 betala för 4 osv.
Gäller ej v. 6-8. Den billigaste familjemedlemmen åker fritt
(gäller både skipass och skidhyra).
Minimum 4 betalande personer.

Ordinarie tider
Vardagar...............................................09.00–16.00
Kväll torsdag t o m v. 10 (ej helgd.)............17.30–21.00
Kväll fredag t o m v. 12 (ej helgd.)..............17.30–21.00
Lördag–söndag.....................................09.00–17.00

Sportlov vecka 7 och 8
Måndag–onsdag....................................09.00–17.00
Torsdag–fredag.....................................09.00–21.00
Lördag–söndag ....................................09.00–17.00

Röda dagar och helger
Julafton................................................09.00–12.00
Juldagen/Annandagen...........................09.00–16.00
Nyårsafton/Nyårsdagen.........................09.00–16.00
Trettondagsafton/Trettondagen...............09.00–16.00

Alla SkiPass kräver laddningsbart chipkort
(Teamaxess), pris 55:–
* Kvällsåkning ingår i priset om detta
erbjuds under perioden för köpt SkiPass

En perfekt

konferensaktivitet!
Avsluta dagen
med ett pass
i backen.

Förboka alltid

SkiPass
online
isaberg.com

Välkommen
till butiken på
berget eller till
vår webbshop!

Uthyrning, skidshop & verkstad

skidshop.se

Mitt i Isabergs skidanläggning, precis intill parkeringen,
ligger all service samlad. Här köper du SkiPass och grillar
korv, men här finns också utrustningen du behöver! Dels
skiduthyrningen, så klart, men också den bästa skidbutiken i
södra Sverige för dig som vill ha egen skidutrustning. Vi erbjuder
också professionellt skidfix med en sliprobot i världsklass.
Bredaste sortimentet - i butik och på skidshop.se
Roupéz Skidshop är en institution bland regionens skidåkare.
Här finns ett brett och komplett sortiment av alpin utrustning,
kläder och tillbehör. Hos oss har du hos oss också unika
möjligheter att prova att utrustningen passar just din skidåkning.
Proffs på pjäxor
Med lång erfarenhet och moderna verktyg kan vi
hjälpa dig med alla problem som uppstår. I butiken

Formgjutning
av sulor
& pjäxor

hjälper vi dig att hitta rätt utrustning, oavsett
om du är nybörjare eller avancerad åkare. Vår
bootfitting är något alldeles extra, där vi formgjuter sulor och anpassar pjäxor efter din fot.
Med en rätt anpassad pjäxa slipper du ont
i fötterna och får ut maximalt av din åkning!

Hyrköp - utrustningen
som växer med barnen!
Med vårt hyrköpskoncept köper och äger du själv din
utrustning. Vi garanterar ett inbytesvärde inom 24 månader.
Inom denna tid kan barnen kostnadsfritt byta pjäxor (mot begagnat).
När det sedan är dags att byta skidor använder man inbytesvärdet
vid köp av ny utrustning. Enkelt, smidigt och med god ekonomi
har man alltid en skidutrustning som passar.
Från 300 kr/år.

Skidskola

Skiduthyrning

Vår skidskola består av utbildade instruktörer som erbjuder både
grupplektioner samt privatlektioner.
Vi anpassar oss efter era mål och vad ni vill uppnå med lektionerna, oavsett om det är att lära er att stå på ett par skidor eller
vidareutvecklas till nästa nivå. Under våra grupplektioner lär
ni känna nya människor samtidigt som ni utvecklas och gör
framsteg i er skidåkning. Våra privatlektioner är upplagda
utifrån era förutsättningar och anpassas efter vilken nivå ni
befinner er på samt vad ni önskar att lära er.

Hos oss finns allt från utrustningen för dig som åker för första
gången till dig som vill ha det absolut värsta och senaste modell.
Vi har bland annat skidor, snowboard och snowblades. Vårt utbud
består även av pjäxor, boots, hjälmar och stavar.

Skidskola privatlektion, 60 min.
Barn/Ungdom/Vuxen			
Extra person 			
Skidskola i grupp, 60 min.
Barn/Ungdom/Vuxen 			

660:–
195:–

260:–/pers.

Skipass och ev. skidhyra ingår ej. Boka online på isaberg.com

Familje-

söndag
hyra

Gratis skid

för yngsta barnet
Min 4 betalande personer
Gäller ej vecka 6-8

Vi rekommenderar att ni förbokar er
utrustning så att den finns klar för
avhämtning direkt vid er ankomst.
Detta sparar tid och gör så att ni
både snabbt och smidigt kan ta er
ut i backen.

Boka din

utrustning
& skidskola
online

Ni kan även välja att hyra utrustningen
på plats. Att registrera era kontaktuppgifter i förväg både underlättar och
påskyndar hyresprocessen så att vi kan
fokusera på att hitta rätt utrustning åt er.

Vårt trygghetspaket skyddar dig mot onödiga utgifter ifall
din hyrutrustning blir stulen eller om olyckan skulle vara framme.

Skidor, Snowblade & Längdskidor
I priset ingår skidor, pjäxor och stavar. För knatte ingår även hjälm.
Period
4 timmar
Kväll
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
6 dagar
7 dagar

Knatte*
140:–
65:–
170:–
290:–
340:–
390:–
440:–
465:–
490:–

Ungdom*
250:–
150:–
285:–
470:–
570:–
630:–
690:–
745:–
795:–

Vuxen
310:–
200:–
360:–
620:–
750:–
860:–
940:–
1000:–
1060:–

*Knatte 1-6 år Hjälm ingår. Ungdom 7-14 år.

Snowboard
I paketpriset ingår snowboard och snowboardskor.

itt i backen
och service m
g,
in
rn
hy
ut
id
Shop, sk
WWW.SKIDSHOP.SE
Se komplett sortiment på

isaberg.com

Period
4 timmar
Kväll
1 dag
2 dagar
3 dagar
4 dagar
5 dagar
Ytterligare dag

Knatte/Ungdom*
255:–
180:–
310:–
490:–
600:–
700:–
760:–
+50:–

*Knatte 1-6 år Hjälm ingår. Ungdom 7-14 år.

Vuxen
325:–
235:–
370:–
630:–
740:–
825:–
885:–
+50:–

Avancerad Egna pjäxor
390:–
-20:–
240:–
-20:–
445:–
-20:–
795:–
-40:–
995:–
-60:–
1195:–
-70:–
1250:–
-80:–
1295:–
-90:–
1395:–
-100:–

Mat & dryck
Restaurang Toppstugan
Vid skidtorget mitt i anläggningen ligger
Restaurang Toppstugan med allt från klassisk
gulasch till en smaskig burgare på lunchmenyn.
Har du matsäck med dig finns värmestugan i
byggnaden intill, komplett med toaletter, microvågsugnar och gott om sittplatser.

Restaurang
Höganloft
I stugbyn finns Restaurang Höganloft.
Köket inspireras av ”En smak av småland”
som på eget vis korsas med svensk husmanskost och klassiska rätter från andra
delar av världen. Med fokus på lokala råvaror
anpassas meny och rätter efter säsong.

Hyr en av våra

Grillplatser
och grillstugor

mysiga

Grills

tugor!

Föredrar du en grillad lunch finns
flera grillplatser, varav en större
precis intill skipasskassan. Du kan
också hyra någon av våra grillkåtor
och grilla inomhus om ni vill ha en
stunds avskildhet eller behöver
skydd från vädrets makter.

Grillstuga (bokas online eller i SkiPasskassan)

Pris

Halvdag eller kväll		

375:–

Heldag		

540:–

an
atan
kgat
Vikg
Vi

Kolla in vädret, snödjupet, öppna liftar
och pister på www.snorapporten.se

P

Skidanläggning
Skidshop och
uthyrning mitt
i backen!

Stugby
26
Stugbyn-skidanläggningen 4 km.

Toppstugan

3

Här finns allt från
fika till lunch.
2
1

4
5

9

6

12

10
8

7

Restaurang Höganloft
serverar såväl god husman som gourmetmat!

11

< HALMSTAD

26

JÖNKÖPING
>

Nedfarter

Fakta

1

Lillbacken

5

Mittlöpan

2

Barnbacken

6

3

Familjebacken

4

Pelikanen

Svår

9

Transporten

Slalombacken

10

Norrbacken

7

Dalbacken

11

Lassebacken

8

Gamla backen

12

Funline

Medel

Lätt

Mycket lätt

Antal nedfarter:
Fallhöjd:
Längsta nedfart:
Total pistlängd:
Antal liftar:
6-stolslift:
Släpliftar:
Knappliftar:
Åkband:

11 st
150 m
1 km
6 km
8 st
1 st
3 st
3 st
1 st

För info se www.snorapporten.se

Säkerhet
i backen
Var uppmärksam – det ökar säkerheten och
minskar riskerna. Skidåkning får endast ske
då anläggningen är öppen – övrig tid pågår
snöpreparering och snöproduktion. Pulkaåkning eller liknande i pisterna är förbjudet
på alla tider.
Vi följer Gislaveds kommuns ordningsstadgar.
Tillträde förbjudet när anläggningen är stängd.
Överträdelse polisanmäls.

Billiga
vardagar

30-50% rabatt

på SkiPass & skidhyra
Boka kortvecka söndagtorsdag utvalda veckor så
bjuder vi på 50% rabatt
på SkiPass och skidhyra.
Boka vardagar 2-3 nätter
med ankomst söndagtisdag utvalda veckor så
bjuder vi på 30% rabatt
på SkiPass och skidhyra.
Läs mer på
www.isaberg.com

Stugutrustning
Alla våra stugor har en god standard, med kaklade badrum,
braskamin och TV. De större stugorna har även diskmaskin.
Fritt trådlöst internet/WiFi tillgängligt i hela anläggningen.

Stugor
5 typer att välja på – alla mysiga och nyrenoverade!
Här hittar du stugalternativ för allt från det unga paret till
storfamiljen (eller halva släkten), från 36 till 157 m².
Stugorna är välutrustade och nyligen fräscht renoverade.
I stugtyp Älgen och Rådjuret finns förråd för skidförvaring,
i övriga stugor används hall eller altan. Alternativt finns
separata skidförråd att hyra. Alla stugor har torkskåp.
I vår centralanläggning hittar du servicebutik och Restaurang
Höganloft. Här kan du också äta en frukostbuffé, som
alltid kan bokas i kombination med boende.

Nära till backarna
Våra stugor ligger alla nära backarna, men också vid bergets
fot lätt nåbara från riksväg 26. Via ”Lassebacken” kan du ta
skidorna nästan hela vägen till stugorna.
Snögaranti
Under vintersäsongen bokar du ditt boende
med snögaranti. Snögarantin betyder att vi
ska ha minst två backar öppna på er
ankomstdag. Se hemsidan eller kontakta
oss för information.
Koppla av i vår fina bastuflotte
Bastubad är ett av de bästa sätten att koppla
av i både kropp och själ. Hyr vår nya bastuflotte för en bra avslutning på skiddagen.

Rådjuret

Uttern

Räven

Ekorren

52 m2. 4–6 bäddar. Rymligt kök med ugn och diskmaskin.
Två sovrum; ett med dubbelsäng, ett med våningssäng.
Bäddsoffa i storstugan (för 1 vuxen el. 2 barn).
Alla hus är handikappvänliga.

39 m2. 4–5 bäddar. Luftigt allrum. Kök med ugn och
diskmaskin. Två sovrum med våningssängar.
Bäddsoffa i storstugan (för 1 person). Ej husdjur.

46 m2. 4–6 bäddar. Utsikt mot Isabergstoppen.
Kök med ugn och diskmaskin.
Två sovrum; ett med våningssäng, ett med två enkelsängar. Bäddsoffa i storstugan (för 1 vuxen el. 2 barn).
		

Vecka

			

2021.12.19 – 2022.01.08 		
2022.01.09 – 2022.02.05		
2022.02.06 – 2022.03.05 		
2022.03.06 – 2022.03.26		

12 170:–
11 280:–
12 170:–
9 850:–

Kortvecka
sön–tor

7 120:–
6 600:–
7 120:–
5 940:–

Dygn

Dygn

		

sön–tor

fre/lör

			

2 060:–
1 910:–
2 060:–
1 710:–

2 540:–
2 360:–
2 540:–
2 130:–

2021.12.19 – 2022.01.08 		
2022.01.09 – 2022.02.05		
2022.02.06 – 2022.03.05 		
2022.03.06 – 2022.03.26		

Älgen

Stor lyxig stuga!

157 m2. 12 bäddar. Stor stuga i lodgestil. Utsikt mot
Isabergstoppen. Fullutrustat kök, 4 sovrum; 2 med
dubbelsängar, 2 med våningsängar (4+2 bäddar) samt
sovloft (enkelsängar), 3 WC med dusch. Bastu. Ej husdjur.

		

Vecka

			

2021.12.19 – 2022.01.08 		
2022.01.09 – 2022.02.05		
2022.02.06 – 2022.03.05 		
2022.03.06 – 2022.03.26		

32 120:–
29 780:–
32 120:–
26 800:–

Kortvecka
sön–tor

19 720:–
18 290:–
19 720:–
16 460:–

36 m2. 4–6 bäddar. Mindre kök med ugn och micro.
Två sovrum med våningssängar. Bäddsoffa i storstugan
(för 1 vuxen el. 2 barn). Fyra hus är handikappvänliga.

Dygn

Dygn

sön–tor

fre/lör

5 690:–
5 270:–
5 690:–
4 740:–

7
6
7
5

090:–
570:–
090:–
910:–

Vecka
10
9
10
8

Kortvecka
sön–tor

250:–
500:–
250:–
550:–

6 170:–
5 720:–
6 170:–
5 150:–

Dygn

Dygn

sön–tor

fre/lör

1 730:–
1 600:–
1 730:–
1 450:–

2
2
2
1

210:–
050:–
210:–
830:–

Tilläggstjänster:

Lakan/handdukar 150:–/person. Barnsäng 150:–, barnstol 50:– (per vistelse)
Slutstädning 900:–/stuga. Slutstädning Älgen: 2 500:–/stuga
Frukostbuffé 110:–/person, barn under 12 år 75:– (vid förbokning)
Tillägg husdjur 250:-/vistelse (ej alla stugor,måste anges vid bokning)

s
n
ö
Garanti
Boka med

Boende med minst två
öppna backar på
ankomstdagen

20%
rabatt

på säsongs-

skipass för

Ski-In/Out
camping

våra säsongscampare

Vår året-runt-öppna camping ligger vid foten av
Isabergstoppen, granne med skidområdet.
Här har du nära till allt!
Vår populära 4-stjärniga campingplats har 84 tomter
med eluttag, kabel-TV och fritt WiFi. I direkt anslutning
till campingen finns lekplats, vinteröppen rodelbana, grillplatser, restaurang och servicebutik.
Maxa vinterns skiddagar!
Ställ husvagnen i direkt anslutning till pisterna i södra Sveriges
största skidanläggning. Servicehuset med toaletter, duschar,
tvätt- och torktumlare, torkskåp, självhushållningskök och
bastu ger högsta komfort.

Campingplats
Pris per dygn exkl. el (2021.11.07 – 2022.03.26)
Säsongsplats exkl. el (2021.10.22 – 2022.04.10)
Månadspris vinter 2022 exkl. el		
Pris el 		

Fullt

350 - 400:–
10 500:–
3 750:–
2 kr/kWh

Platsen för nästa
konferens är här!
På Isaberg finns utmärkta möjligheter att ha konferenser med
arbetsro kombinerat med teambyggande aktiviteter. I huvud
anläggningen finns 11 konferensrum med full service och
plats för upp till 200 personer. I direkt anslutning till konferenslokalerna ligger restaurang Höganloft. Här dukas det fram både
fika och goda måltider för konferensgästerna.

Isaberg
Fun Line
Mer k

Årets bästa
friluftsdag!

ul i
pisten me
utmaningadr
för alla

En dag i skidbacken gör alla skolelever glada. En härlig dag
som ger en kick inte bara för humöret, utan också för
sammanhållningen och gemenskapen.
Skolpriser
Skipass
		

Skidhyra/snowboardhyra
inkl. hjälm

Vardagar (v. 2-6 + 9-12)

150:–

150:–

Söndagar (gäller ej v. 6–8)

170:–

170:–

Gratis för lärare/ansvarig!
Vi bjuder en lärare per 20 elever på skipass och skidhyra.
Skollunch i Restaurang Toppstugan
Varmrätt + måltidsdryck 98 kr/person. Måste förbokas.
Övernattning i stuga
Till övernattande skolor/skolklasser erbjuder vi 25% rabatt
på våra ordinarie priser i vår stugby.
Gäller sön-tors dock ej v. 7-8, (ej stugtyp Älgen).

Extra sportlovskul
i Smålandsfjällen!
Flyg högt och landa mjukt i en Big Air Bag!
Tisdag-torsdag under vecka 7 och 8 finns en härligt fluffig och
mjuk luftkudde på plats i slutet av Familjebacken. Perfekt läge
att våga testa dina hopp-skills.

Sommar på
Äventyrsberget
På sommaren finns här en hel buffé av möjligheter! Välj mellan
massor av aktiviteter för stora och små, lugna och äventyrliga,
lata och sportiga. Här finns allt som gör alla årstider allra bäst,
även sommaren! Läs om allt vi har att erbjuda under barmarkssäsong på isaberg.com

Isaberg – Nära dig!
Du kommer enklast till oss med bil, tåg
eller buss. Närmaste flygplatser är
Jönköping Airport, Göteborg Landvetter
Airport och Växjö Småland Airport.
Köpenhamn.......... 280 km

Helsingborg.......... 180 km

Malmö.................. 240 km

Varberg................. 120 km

Karlskrona............ 220 km

Göteborg.............. 120 km

Kalmar................. 220 km

Halmstad.............. 110 km

Oskarshamn......... 220 km

Växjö.................... 110 km

Kristianstad.......... 210 km

Borås................... 70 km

Linköping.............. 190 km

Jönköping............. 60 km

Med samarbete i centrum
Det känns naturligt för oss att samarbeta. Med våra närmsta grannorter, med Smålandsregionen och med besöksnäringen i hela Sverige.
Lika naturligt känns det att samverka med Friluftsfrämjandet som,
liksom vi, har aktivt uteliv närmast hjärtat.

Stiftelsen Isabergstoppen
Box 122, 335 03 Hestra
Telefon 0370-33 93 00
info@isaberg.com
www.isaberg.com

Isabergstoppen

isabergstoppen

