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Endelig er ventetiden over, fredag 24.
november skjer det!
Fredag 24. november åpner Hemsedal Skisenter for sesongen, det siste
døgnet har det kommet 35 cm med nysnø!
Bakken åpner kl. 09:00 og det vil være Hollvin Express og Hemsedalsløypa,
Fjellheisen og Hallinghovdløypa som åpner. I barneområdet er det Trolløypa
som åpner. Hemsedal har endelig fått stabil kulde, så løyper vil åpne
fortløpende.

Destinasjonsjef Richard Taraldsen gleder seg over sesongåpningen og håper
at sesongen blir "all time high". Fantastisk med så mye nysnø det siste døgnet
og med så mange nyheter i vinter, kan det ikke bli annet en bra.
Nyheter i Hemsedal Skisenter for vinteren er nye SkiStar Lodge Hemsedal
Suits med 600 nye senger og en 14 meter høy klatrevegg. Flere av
familieleilighetene har tema med maskoten Valle.
I tillegg til dette har SkiStar satset på en helt nye Fun Slopes i bakken, som
passer for barn i alle aldre.
Sportsbaren O`Learys åpner i samme bygg som nye Lodge Hemsedal Suits,
driveren av O`Learys er Olle Eriksson som tidligere vært eier av Kjøkken
Kroken i Hemsedal sentrum og de siste sesongene hatt ansvar for
restaurantdriften på Skigaarden i Holdeskaret.
Hemsedal Skishop åpner ny 300 m2, topp moderne skiutleie/skishop i
Hemsedal Skisenter i Fjellandsbyen.
I Hemsedal sentrum åpner nye Tapas Club, tidligere Champagneria Montana
sine lokaler på Skogstad Hotell. Eier Tom Hovind har også lang fartstid fra
Hemsedal, ved Kjøkken Kroken og Skigaarden.
Maggy Brandstore åpnet i sentrum i slutten av september, og har flotte ull og
interiør produkter.

Hemsedal Utmarksservice melder om 55 km oppkjørte løyper! Med all nysnø
det siste døgnet blir løyper kjørt opp fortløpende. For oppkjørte løyper, følg
med på skisporet.no.
Velkommen til skisesong i Hemsedal!

Se video på YouTube her

Hemsedal - Skandinavias alper, er en av de største og mest populære
skidestinasjonene i Skandinavia.
Destinasjon Hemsedal er Hemsedals destinasjonsselskap, etbl. i 1939. Destinasjon
Hemsedal jobber med markedsføring, produktutvikling, kompetanseheving og
fellesgoder.
Mer info om Hemsedal på www.hemsedal.com
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