
F A T Ä G A R R E S A  M E D  M A C K M Y R A

LOFSDALEN
2 0  –  2 3  A P R I L  2 0 1 7



VÄLKOMMEN TILL LOFSDALEN
Den 20–23 april vill vi välkomna dig och dina vänner/familj till 
 Lofsdalen för en härlig helg med whiskyprovningar, god mat och 
roliga aktiviteter i vackra Härjedalen. 

Under 2015 invigdes Lofsdalens Skybar på toppen av fjället Hovär-
ken, 1 125 meter över havet. I skybarens källare finns nu Europas 
högst belägna whiskylager där våra fatägares whisky stillsamt vilar.

För dig som ännu inte upplevt skybaren och whiskylagret är denna 
helg ett perfekt tillfälle att kombinera det med säsongens sista skid-
åkning. Med 25 nedfarter och backar från grönt till svart så finns 
här något för alla. Om du hellre håller dig nedaför trädgränsen så 
finns även guidade skoterturer, längdskidåkning och pimpling. För 
dig som har ett eget fat i lagret blir det ett perfekt tillfälle att se hur 
din whisky utvecklas.





Under helgen erbjuder vi en mängd roliga aktiviteter. Du utformar 
själv ditt schema och bokar in dig på de aktiviteter du önskar delta 
på. Samtliga aktiviteter förutom besök av skybaren och öppet hus med 

Orsholms Brygghus kräver förhandsbokning. Mer information om 
bokning finner du på nästa sida.

PROGRAM TORSDAG 20 APRIL

18.00 Pizza/Hamburgare + bowling på Aktivitetshuset.
Pris: 120 kr/p. exkl. dryck.

FREDAG OCH LÖRDAG 21- 22 APRIL

10.00 - 14.00 Guidad skotertur runt fjället med lunch på Rutvallen  
(2 personer per skoter). Samling kl. 09.45. 
Pris: 625 kr/p. inkl. hjälm o skoteroverall.

10.00 - 14.00 Guidad längdskidsutflykt med lunch. Utrustning kan 
hyras på plats med angivande av längd, vikt och sko
storlek. Pris: 195 kr/p.

10.00 - 12.00
samt
13.00 - 15.00

Pistvisning med skidlärare. Utrustning kan hyras på 
plats med angivande av längd, vikt och skostorlek.  
Liftkort erfordras. Pris: Gratis

10.00 - 13.00 Pimpelfiske på isen med guide och lunchpaket. 
Medtag egen utrustning eller hyr på Karins Sportbod. 
Pris: 200 kr/p. inkl. fiskekort och mat.

12.00 - 17.00 Öppet hus på Orsholms Brygghus nere i byn.

11.00 - 16.00 Uppvallens Fäbod öppen för lunch och/eller fika. Maten 
lagas utomhus över öppen eld. Pris 150 kr/p.

11.00 - 16.00
FATPROVNING

Skybaren håller öppet hela dagen med möjlighet att 
prova ditt eget fat när det passar dig.

18.00
Endast fredag

Whiskyprovning i Aktivitetshuset (ej fatprovning) där vi 
provar både elegant och rökig whisky i olika åldrar 
lagrade på olika fattyper. Pris: 295 kr/p.

19.30
Endast Lördag

3rätters avslutningsmiddag på Restaurang Hovärken. 
Pris: 395 kr/p. Betalas på plats.

Lunch serveras varje dag mellan 11.0014.00 
på Restaurang Hovärken. Pris: 100 kr / person.



BOENDE
Boende i Fjällterrassen tors – sön inkl. linne, städ och frukost. 

2500 kr / person
R A BAT T:  Om bokningen överstiger 3 personer rabbateras de översti-
gande bokningarna med 500 kr / person. Max 6 personer per boende. 
Frukost serveras fre - sön 08.00 - 09.30 på Restaurang Hovärken
För fler boendealternativ och prisklasser, kontakta Destination Lofsdalen

BOKA AKTIVITETER OCH BOENDE 
Vid bokning och eventuella frågor, maila Destination Lofsdalen  
på bokning@lofsdalen.com eller ring på 0680-413 50.

BOKA MIDDAGAR OCH FATPROVNING
Aktivitetshuset erbjuder Bowling, olika typer av sportaktiviteter samt 
hamburgare och pizza (kan även bokas på plats när det passar dig).

På lördagen anordnar vi en whiskyinspirerad avslutningsmiddag på 
Hovärken där det även kommer finnas ett whiskypaket som speciellt 
valts ut tillsammans med Hovärkens kockar för att passa tillsam-
mans   med maten. Middagen kostar 395:-/pers. (exklusive dryck) och 
 betalas på plats. Uppge vid bokning hur många ni är i sällskapet. 

Provning av ditt eget fat bokas antingen via http://reserve.mackmyra.se
eller Restaurang Hovärken, uppge då fatnummer och hur många 
centiliter du vill prova (5, 10, 15 eller 20 cl). Pris per cl: 30 kr (betalas i 
Skybaren i samband med provningen)

Boka samtliga middagar och fatprovningar på info@lofsdalenskybar.se
Vid frågor kontakta Restaurang Hovärken på tel. 0680 - 55 313



HOPPAS VI SES!
/Jan Andersson, Ola Andersson & Eric Bräck


