
SOLO PÅ SKI – IKKE EN 
SCORE-SKIFERIE 
Har du passion for skiløb, men mangler du nogen at rejse med? Så er der godt nyt! Med skirejsebureauet 
Danski kan du komme på en Solo skiferie til Saalbach/Hinterglemm i uge 11, hvor der bliver sørget for 
hyggeligt selskab både på - og udenfor pisterne.

Solo på ski er en ferieform for dem, der af den ene eller anden årsag rejser alene på skiferie, men gerne vil 
være i selskab med andre, der deler passion for skiløb og unikke skioplevelser. Formålet er at give singler eller 
par, hvor kun den ene part i forholdet står på ski, mulighed for at få en masse skiløb, uden forstyrrelser fra 
større grupper og børnefamilier.

Hos Danski har vi stor erfaring med at arrangere spændende skirejser for vores gæster, hvor det sociale 
fællesskab er vigtigt – naturligvis på ski, men også udenfor pisten til frokost, til afterski og om aftenen. Der 
er altså ingen, som kommer til at føle sig alene, fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing i Danski. 

..// IKKE KUN FOR SINGLER
Hos Danski er det vigtigt at pointere, at der ikke er tale om en score-skiferie. Der er tale om en skiferie, hvor 
man finder ligesindede, som alle har en stor passion for ski – single eller ej. 

Man skal ikke være single, for at kunne deltage på turen. Vi har også gæster der er i et fast forhold på 
solo-skituren, men hvor den ene part ikke længere kan, gider eller forstår det med at være ude i sneen en 
hel dag. Når det er sagt, så ved vi jo ikke alt, hvad der sker på skituren, siger Rikke Levinsen.

..// GEDER TIL AFTERSKI
Solo-gæsterne invaderer hele Hotel Pinzgauerhof, som danner rammerne om solo skiferien, for netop at sikre, 
at der ikke er børn eller andre på hotellet, der forstyrrer. Hotellet ligger i centrum af Hinterglemm, kun 30 
meter fra liften og pisten. Hotellet er ikke kun placeret godt i forhold til skiløb men også afterski, som også 
er en vigtig del af skituren. På vej ned af pisten, cirka 100 meter før hotellet, ligger et af de bedste afterski-
steder i området – ”Goass Stall”. En ombygget gammel gedestald med masser af Tyrolermusik, personale i 
lederhosen, fadøl og Flying Hirsh - der er altså garanti for en god og sjov afterski.

Vi ved af erfaring, at fællesskab og samvær både på pisten og udenfor, er vigtige elementer for en god 
skiferie – og specielt på denne tur. Derfor sørger vores guider for et godt, socialt ugeprogram, som helt 
sikkert også indeholder den velkendte østrigske afterski, siger Rikke Levinsen.  

..// DU KAN SELV GRADBØJE DET SOCIALE
Hvis man virkelig vil være social, kan man vælge at købe en seng på det eneste 6-personers værelse der er på 
Hotel Pinzgauerhof. Her kommer man hinanden ved – og det kan jo både være godt og skidt. Der er naturligvis 
også mulighed for enkeltværelser, dobbeltværelser og 3- og 4-personers værelser, afhængig af om man vil bo 
alene eller sammen med andre.

Find yderligere information og priser på: www.danski.dk/interesser/solo-paa-ski
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