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NYHED: Danski lancerer fredagsflyvninger 
 
Som noget helt nyt, kan du fra den kommende skisæson rejse til Frankrig allerede 
fredag efter arbejde. God plads på pisterne, stressfrie lufthavne og en hel weekend 
hjemme er bare nogle af de gevinster, du får ved at rejse på skiferie fra fredag til fredag. 
 
En hel uges ski - en hel weekend fri. Sådan lyder budskabet fra skirejseselskabet Danski, 
der fra den kommende skisæson tilbyder fredagsflyvninger til tre af deres mest populære 
destinationer, Alpe d’Huez, Val d’lsere og Valloire, i de franske Alper.  
 
Nu er det slut med kun at rejse på skiferie fra lørdag til lørdag. Pak i stedet hjelm, hue og 
handsker og flyv allerede fredag efter arbejde og få endnu mere ud af din skiferie.  
 
”Vi er rigtig glade for, at vi den kommende sæson kan tilbyde vores gæster 
fredagsflyvninger. Der er ganske enkelt bare nogle fordele ved det, som du ikke får ved at 
rejse lørdag-lørdag, og så giver det skiløberne flere valgmuligheder,” fortæller Stig 
Pedersen, direktør i Danski.  
 
UDNYT WEEKENDEN TIL AT RESTITUERE 
Book herre-, dameturen fra fredag til fredag og benyt weekenden til at sove 
tømmermændene ud. Eller tag familien med på skiferie direkte efter arbejde og undgå 
utålmodige børn og spiltid. Det er to af de overvejelser, der ligger til grund for nyheden om 
fredagsflyvninger, forklarer Stig Pedersen:  
  
”Helt personligt synes jeg for det første, at ventetiden fredag efter arbejde er frygtelig lang, 
og for det andet er det guld værd at have en hel weekend hjemme til praktiske gøremål 
som at pakke ud og vaske tøj, inden arbejdet igen kalder. Det tror vi på, der også er andre, 
der synes.”  
 
FLYV FRA KASTRUP TIL GRENOBLE  
I første omgang tilbyder den østjyske skiarrangør fredagsflyvninger til Alpe d’Huez, Val 
d’lsere og Valloire. Alle er de med afgang fra Kastrup Lufthavn til lufthavnen i Grenoble.  
 
Herfra går turen videre til Chalethotel Belle Etoile i Alpe d’Huez, Victoria Lodge i Val d’lsere 
eller Hotel Les Gentianes i Vallorie, der danner rammerne om skiferien ved fredagsrejser. 
 
Det er muligt at booke disse fra den 6. januar til og med 10. marts 2017 fra kr. 6.644,- inkl. 
halv pension og seks dages liftkort.   
 
Find yderligere information og priser på www.danski.dk/fredagsfly 
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