
 

 

Denna tid går i skidornas spår… 

Vi tipsar om bra kompletteringar till er bokning - allt för ett lyckat lopp och 

en trevlig vistelse hos oss på Åkerblads Hotell. 

Kontakta oss i god tid för bokning eller frågor.  
 

För er som gästar oss med ett logi och frukostpaket under denna 

vecka rekommenderar vi varmt att förboka ett bord i vår restaurang. 

Önskar ni ladda upp lite extra inför ert lopp serveras kvällen före nedan lopp även en pastarätt  

som komplement till ordinarie meny.  Pris: 245:-/person. 

Gästar ni oss med ett Weekendpaket ber vi er boka middagsbord i god tid. 
 

Vi erbjuder möjlighet att boka transfer till starten av ert lopp. Kontakta oss för bokning. 

Bussen avgår utanför hotellets huvudentré. Återresa till hotellet sker via tåg eller buss. 

❖ Vasaloppet 30km 24 februari            (bussen avgår kl.07:00) 

❖ Tjejvasan 25 februari            (bussen avgår kl.06:45 och 08:00) 

❖ Öppet spår  26 & 27 februari          (bussen avgår kl.03:00) 

❖ Vasaloppet 45km  28 februari                   (bussen avgår kl.07:00) 

❖ Vasaloppet 90km 5 mars                          (bussen avgår kl.03:00) 
 

Pris: 575:-/person t.o.r. för Vasaloppet 30 & 45, Tjejvasan. 

755:-/person t.o.r. för Öppet Spår & Vasaloppet. 
 

Bokning av nummerlappshämtning kan göras t.o.m. senast 25/1. 

Pris för bokad nummerlappshämtning är priset 225:-/nummerlapp. 

Var vänlig notera att nummerlappshämtning och transferbokning är bindande bokningar. 

Vid avbokning eller om nummerlappen inte hämtas ut debiteras ytterligare 350:-/nummerlapp. 
  

Inför Vasaloppet 30 och Tjejvasan kommer Leksands skidklubb att kunna hjälpa 

er få den där perfekta vallningen, klicka in på: 

88442/vallning-i-tallberg www.skileksand.se/skleksand/sida/ 

 

Frukostbuffé: fredag 24/2 kl.06.00-10.00, lördag 25/2 kl.05.45-10.30, söndag 26/2 kl.07.30-10.30,  

måndag 27/2 kl.07.00-10.00, tisdag 28/2 kl.06.00-10.00, fredag 3/3 kl.07.00-10.00 & söndag 5/3 kl.07.30-10:30  

Frukostpåsar går att förbeställa till loppen den 26/2, 27/2, 3/3 & 5/3. 

Skulle ni avresa innan frukosten öppnar ber vi er kontakta receptionen för beställning av  

frukostpåse som är möjligt att göra fram till 5 dagar innan angivet lopp. 
 

Vi önskar er en fortsatt fin vinter och varmt välkomna! 

Med vänliga hälsningar, 

Familjen Åkerblad med medarbetare 

 


