
SKIFT BADEFERIEN UD MED EN 
AKTIV SOMMERFERIE I TIGNES
Rigtig mange danskere vil gerne have, at der sker mere på deres sommerferie end at ligge ved stranden 
hele dagen. Her er franske Tignes et rigtig godt bud på en aktiv sommerferie for hele familien med mere 
end 40 sommeraktiviteter.

Kør downhill mountainbike, prøv rafting, spil golf på Europas højest beliggende golfbane og stå på ski 
på gletsjeren. Det er bare nogle af de mange aktiviteter, som man kan give sig i kast med, i Tignes hele 
sommeren. Alpebyen er altså ikke længere kun en populær skidestination, men også populær som destination 
til årets sommerferie.

Tignes er et uopdaget paradis for sportsfreaks i alle aldre. Stedet indbyder til at finde sit indre legebarn 
frem, uanset alder, og så passer det perfekt ind i tidens trend at tage på aktiv ferie, siger Rikke Levinsen, 
der er Marketingschef i Danski.

..// AKTIVITETER TIL LANDS OG TIL VANDS
De naturskønne Alper bliver hele sommeren udnyttet til at lave udfordrende aktiviteter til legebørn i alle aldre. 
Tignes byder på et hav af aktiviteter både på land og vand, hvor der er aktiviteter for både de vovede og 
mindre vovede.

Hvis du går med en drøm om at kombinere sommerferien med skiløb, så er Tignes også stedet. Her kan 
du nemlig starte dagen med ski under fødderne på den 3.456 meter høje Grand Motte gletsjer, og om 
eftermiddagen tage ned og prøve nogle af de mange andre aktiviteter eller vandre i bjergene, fortæller 
Rikke Levinsen.

..// SOMMERFERIE FOR ALLE
Tignes er den ultimative destination til årets sommerferie uanset om sommerferien er med kæresten, hele 
familien, alle drengene eller en aktiv tøsetur.  Danski arrangerer sommerferier til Tignes, hvor man bliver 
indkvarteret på Danskis eget hotel l’Arbina, som ligger lige ned til den smukke sø i Tignes.

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.

Tignes er den ultimative mulighed for at skifte liggestolen ud med en aktiv sommerferie.

Læs mere på www.danski.dk/sommer
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BILLEDTEKSTER & FAKTA
Billedtekst: Danski-Tignes-Sommer-MTB.jpg
Tignes byder bl.a. på en fantastisk Bike Park, med mountainbike-spor for både små og store.

Billedtekst: Danski-Tignes-Sommer-Ski.jpg
På gletsjeren kan du stå på ski.

Billedtekst: Danski-Tignes-Sommer-Vand.jpg
På søen er der en lang række af aktiviteteter.

..// FAKTA OM TIGNES SOMMER
Tignes er Alpernes sportsparadis med 20 gratis sommeraktiviteter - og mere end 40 aktiviteter i alt. Danski 
arrangerer sommerferier til Tignes fra 1.499 kr. for en voksen og 899 kr. for et barn i ½ uge med indkvartering 
på Danskis eget hotel l’Arbina. Prisen er inklusiv morgenmad, liftkort og aktivitetskort, der giver adgang til 
mere end 20 gratis sommeraktiviteter. Hertil er der mulighed for at købe to-retters aftenmenu, liftkort til 
gletsjeren og meget mere.

Læs mere på www.danski.dk/sommer
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