
Aspen centrum erbjuder shopping 
av världsklass – även om du letar 
efter annat än skidkläder.

FRÅGA VILKEN SKIDFANTAST som helst 
– inget går upp mot Klippiga bergens ”powder 
snow”! Colorados unika torra och lätta 
nysnö och välpreparerade backar lockar 
skidåkare från hela världen. När man landat 
i Denver kör man västerut på Interstate 
70. Längs vägen ligger skidorterna Vail, 
Breckenridge, Copper Mountain och Beaver 
Creek. Efter Gleenwood Springs fortsätter 
man på Highway 82 till Aspen Snowmass, 
Buttermilk och slutligen Aspen stad – USA:s 

mest exklusiva skidort. Sträckan Denvr 
– Aspen kör man på cirka 4 timmar, men 
man kan också flyga. Aspen som en gång 
var Nordamerikas största silverproducent 
började sin nya era 1936. Då kom skidåk-
ningen och i början drogs ”liftslädar” av 
hästar. Runt Aspen finns i dag vidsträckta 
skidområden och fantastiska liftsystem, och 
downtown ligger exklusiva butiker, gallerier, 
operan och fler restauranger än i någon  
annan skidort i USA. 
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JUST NU ÅKER VI TILL   Aspen  
FÖR ATT åka skidor i pudersnön 
som prinsessan Madeleine! 
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Skidprinsessan 
Madeleine.

Aspen lockar såväl skid- 
älskare som stjärnor och  
nyförälskade kungligheter.

HOTELL FÖR PUDERSUGNA  
LYXLIRARE: Little Nell Hotel är 
Aspens mest exklusiva lyxhotell. Det 
ligger i stan nedanför pisterna precis 
invid Silver Queen Gondola-liften. 
Rummen och sviterna har öppna 
spisar och utsikt mot backen eller 
mot staden. Little Nell har en speciell 
service – Ski Concierge First Track. En 
elitskidåkare åker ut innan backarna 
öppnat och tar med sig ett fåtal per-
soner som får åka i orörd pudersnö. 
Efter dagens skidåkning kan man bli 
ompysslad i hotellets härliga spa. På 
toppen ovanför liften Ajax Express 
ligger restaurangen The Sundeck 
och intill den hittar man den mycket 
exklusiva medlemsklubben Aspen 
Mountain Club. I centrala Aspen 
ligger också supereleganta St Regis 
med stort spa. Hotel Jerome på Main 
Street är Aspens äldsta och öppnade 
redan 1889. 

NÄR DU VILL HA EN EGEN  
LÄGENHET: Det "nns också många 
"na lägenhetshotell i hela området. 
Nära Ajax-liften ligger till exempel 
Fashing House som har spatiösa, väl-
utrustade lägenheter med öppna spisar.  

Missa inte!
The Little Nell Ajax Tavern          

Boka skidlärare                                           

Populär samlingsplats under hela dagen och 
för afterski. I backarna är speciellt uteterrassen  
på Restaurang Bonnie’s den glassigaste platsen 
att synas på. Bonnie’s ligger en bit ner i Ajax-
området och har ofta besök av skådisfamiljen 
Goldie Hawn, Kurt Russel och dottern Kate 
Hudson som brukar "ra jul och nyår tillsam-
mans i Aspen. 

Boka gärna en skidlärare 
första dagen. Då får du hjälp 
att se det bästa och mesta 
av hela Aspen Snowmass 

och hitta ditt favorit-
område!
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STJÄRNORNA SOM SYNS HÄR
Många "lmstjärnor har semesterstugor 
i Aspen – Jack Nicholson, Don John-
son, Antonio Banderas och Melanie 
Gri!th och Kevin Costner. Även 
fotomodellen Heidi Klum och maken 
Seal syns ofta i Aspen. Nyss 
var även vår egen prin-
sessa Madeleine här 
tillsammans med 
nye pojkvän-
nen Chris 
O’Neill.  

Goldie Hawn och 
Kurt Russel "rar jul 
och nyår i Aspen.

Intim afterski för 
två på balkongen.

Vilken backe 
passar mig?
Aspen har fyra skidom-
råden med totalt 43 liftar 
och cirka 400 nedfarter. 
Aspen Mountain/Ajax är 
det tu#a området med 
över 80 nedfarter varav 
65 pocent är svarta. But-
termilk är området som 
passar verkliga nybörjare 
och barnfamiljer. Snow-
mass ligger nästan 2 mil 
från Aspen Downtown 
och $er än hälften av de 
cirka hundra nedfarterna 
är blå. Aspen Highland 
är det nyaste området, 
för medelgoda åkare och 
experter.


