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NYHED: REJS SOLO PÅ SKI MED BØRN 
 
Rejser du alene på skiferie med børn, eller kender du én der gør? Så er der godt nyt! 
Efter adskillige opfordringer fra gæster, udbyder skirejseselskabet Danski for første 
gang en soloskitur for forældre, der rejser alene med børn. Turen går til franske Valloire i 
uge 12.  
 
I takt med at de danske familiemønstre ændrer sig, oplever det jyske skirejseselskab 
Danski, at flere og flere gæster efterspørger skirejser for forældre, der rejser alene med 
børn. Det ønske har Danski valgt at imødekomme med en solo-med-børn-skitur i den 
igangværende skisæson til de franske Alper:  
 
”Vi har mærket en markant større efterspørgsel på rejser for en enkelt voksen, der rejser 
med børn. Jeg skal ikke lægge skjul på, at skiferie kan være en dyr ferieform, hvis man 
rejser én voksen. Derfor tilbyder vi nu en uges skiløb udelukkende for forældre, der rejser 
alene med børn, til en attraktiv pris,” fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing i Danski.  
 
BO PÅ DANSKIS KLUBHOTEL LES GENTIANES 
Danskis eget Klubhotel, Les Gentianes, danner rammerne om skiferien. Kendetegnet ved 
Danskis egne klubhoteller er beliggenheden tæt på pisten, det danske personale og den 
høje madkvalitet. Solo-skituren med børn kommer til at foregå på Hotel Les Gentianes i 
Valloire i uge 12. Her tilbyder skiselskabet børnekonceptet, SnowyClub, til glæde for de 
yngste gæster: 
 
”Vi oplever stor tilfredshed med vores børnekoncept, SnowyClub, der først og fremmest 
ryster børnene sammen, men i høj grad også giver de voksne mulighed for nyde en stille 
stund alene,” 
siger Rikke Levinsen.   
 
AKTIVITETER FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE 
Hele ugen vil Danskis dansktalende guider arrangere aktiviteter for børnene, så skiferien 
bliver afslappende for både små- og store skiløbere. De sammensætter programmet, så det 
bliver tilpasset børnenes alder, og gæsterne kan blandt andet se frem til fælles kælketure, 
picnic i sneen og spilleaftener. Skituren i uge 12 er kun for forældre, der rejser alene med 
børn, så der vil være rig mulighed for at få nye legekammerater og voksenbekendtskaber.  
 
Det vil desuden være muligt at tilkøbe dansk skiskole til børnene.  
 
PRISER OG FLYAFGANGE 
Danski tilbyder både afgange med fly fra Kastrup og Billund til en samlet pris fra kr. 10.000 
for én voksen og ét barn inkl. fly ophold med halvpension og liftkort.  
 
Find yderligere information og priser på: info.danski.dk/aleneforældre-med-børn 
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