
Nolby Alpina bildades 1976. År 2004 övertog klubben drift och  
ägarskap för hela anläggningen från Sundsvalls Kommun. Idag är  
vi den mest välbesökta skidanläggningen efter ostkusten.

nolbyalpina.se   nolbybacken.nu

 

Kom och njut av äventyrliga och snösäkra Nolbybacken. Aktivitetspaketet är för er 
som vill ordna egna aktiviteter i backen eller bara träffas för lite skön skidåkning och 
ha kul tillsammans. 

Nyttja backen från 3 tim upp till en heldag eller kväll. SkiPassen är laddade när ni anländer 
och lunch eller middag med kaffe och kaka serveras vid bordet. Naturligtvis reserveras plats  
i vårt mysiga kafé så att ni kan sitta tillsammans. En skidvärd från Nolbybacken finns med 
under hela vistelsen i backen.

I skidshopen kan ni hyra utrustning både till barn och vuxna till ett förmånligt pris. Alla ska 
kunna följa med och ha en härlig upplevelse i backen. Har du redan utrustning kan du lämna 
in utrustningen för en uppfräschning.

Smidig betalning sker via fakturering, men vi vill att ni är minst åtta personer för att boka 
paketet.

Vill ni i stället ha hjälp att skräddarsy aktiviteter som t ex carvingkurs, parallellslalom eller 
banåkning? Det är bara ett axplock av de aktiviteter vi kan ordna. Ta kontakt med Carin 
Edholm så tar vi fram en offert efter era önskemål. 

Har du frågor eller vill boka? 
Kontakta Carin Edholm, tfn 070-618 08 01
marknad@nolbyalpina.se

AKtivitetspAKet med  
sKipAss, mAt och sKidvärd

Vuxen 16 år och äldre: 300 kr
Ungdom 8-15 år: 200 kr
Barn 0-7 år: 60 kr

Vuxna äter gulasch med bröd, creme fraiche,  
valfri dryck samt kaffe.

Ungdomar äter hamburgare med strips och  
valfri dryck + kexchoklad

Barnen äter pannkaka med grädde och sylt,  
valfri dryck + kexchoklad

sKidutrustNiNg

Vid bokning av aktivitetspaketet hyr ni komplett 
skidutrustning för 100 kr/vuxen. Gratis för barn.

cArviNgKurs/bANåKNiNg/tidtAgNiNg

Carvingkurs  
(max 8 pers):  800 kr/tim

Banåkning:  från 500 kr 
Tidtagning:   från 1000 kr
Parallellslalom: från 500 kr

sKidvård

Slipning och vallning 150 kr/pers
(skidorna lämnas in dagen innan eller enligt ök)

Boka aktivitetspaketet  
och få en upplevelse i 
Nolbybacken!


