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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Luleå
Kategorier: Skidanläggningar
Position: 65.5588,21.9196

Kontaktuppgifter
Tel: 0920-34003
E-post: info@mattsundsbacken.se
Hemsida: http://www.mattsundsbacken.se
Facebook: https://www.facebook.com/Mattsundsbacken/

Beskrivning
Välkommen till Måttsundsbacken.

Måttsundsbacken har nått för alla. Enklare nedfarter för nybörjare
och brantare för den mer avancerade skidåkaren.

Måttsundsbacken är lämplig för både nybörjare och personer på
elitnivå. Det finns tre backar och tre liftsystem, samt även ett
barnskidområde med lift. Backarna är mellan 350 och 500 meter
långa och har en fallhöjd på ungefär 125 meter. Det finns ett
big-jump och så småningom flera mindre hopp. Vi kommer även
att göra puckelpisten i år också

Vid nyrenoverade resturangen finns det ett stort urval att välja på
allt från taco- och soppbuffé till á la carte och hamburgare mm.

Det finns värmestuga där du kan äta din medhavda matsäck.

Några dagar varje säsong är det ´prova-på-dagar´ för
handikappade. Då kan du testa både sitski och skicart.
Kontakta Friluftsfrämjandet för mer information på tel. nr. 0920 -
22 46 60.
 
Kanonpriser på skidutrustning i Måttsundsbacken!
Är ni ute efter skidutrustning? Kolla in vår skidshop,
sportmiller.se, där finns skidor från Nordica, Scott och Elan m.fl.
Fördelen att köpa hos oss, förutom dom superlåga priserna, är att
du snabbt kan prova skidorna du är intresserad av i backen! Vi
har ett stort utbud på slalomskidor, twintipskidor, pjäxor, goggles
och skidhjälmar. Ring, maila eller kom in om Ni har frågor!

Välkommen! 
Följ oss på facebook för mer info.

Priser
SkiPass
När man köper ett säsongskort måste man ha ett foto på sig själv
med sig.

SkiPass:
Dagkort (10:00 - 16:00)
Vuxen 120:- (18 år och uppåt)
Ungdom 90:- (6-17 år)

Barnbacken 60:- (6 år och uppåt)

Förmiddag (10:00 - 13:00)



Vuxen 90:- (18 år och uppåt)
Ungdom 70:- (6-17 år)

Eftermiddag(13:00-16:00)
Vuxen 90:- (18 år och uppåt)
Ungdom 70:- (6-17 år)

Kvällskort (18:00 - 21:00)
Vuxen 90:- (18 år och uppåt)
Ungdom 70:- (6-17 år)
Säsongskort:
Familj 2900:- (2 vuxna och alla hemmahörande barn under 18 år)
Vuxen 1300:- (18 år och uppåt)
Ungdom 950:- (6-17 år)
Företagskort 3500:- ex moms (korten är ej personliga och kan
nyttjas av hela företaget)

Specialkort:

Barnbacken 60:- (6 år och uppåt)
Skolkort (på idrottsdagar): 60:-
Barn 0-5 år med hjälm: Gratis!
Tävlingskort föreningar: 100:-

Öppettider
Kolla Facebook eller ring för aktuell väder och öppetinfo.
0920-34003

Vägbeskrivning
Skidbacksvägen 45
97595 Luleå
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