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Tag børnene med på skiferie med SnowyClub  
 
Det behøver ikke være en kamp at have børn med på skiferie til Alperne. Skirejseselskabet 
Danski tilbyder SnowyClub til børnefamilier, så skiferien bliver den bedste tid for hele familien. 
Her sørger de danske guider for underholdning til børnene på Danskis egne Klubhoteller.   
 
Synes du, det er bøvlet at have børn med på ski? Det behøver det ikke være, hvis du rejser med 
skirejseselskabet Danski. Igen i år tilbyder de deres børnekoncept, SnowyClub, til familier med børn, 
og nu har de udvidet konceptet med yderligere to Danski Klubhoteller i Frankrig.   
 
”Vores SnowyClub-koncept er enormt populært blandt børnefamilier. Derfor er vi rigtig glade for at 
kunne tilbyde vores gæster at booke skiferien til endnu to, nye Danski Klubhoteller, det ene med 
SnowyClub,” fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing i Danski. 
 
SNOWYCLUB ER FERIE FOR BÅDE DIG OG DINE BØRN 
Dansktalende børneguider, dansk skiskole og indkvartering tæt på pisten er bare nogle af de 
fordele, du er garanteret ved ophold på et Danski Klubhotel med SnowyClub. Her skal du ikke 
bekymre dig om, at dine børn ikke forstår, hvad skiinstruktøren siger. Den østjyske skirejsearrangør 
tilbyder danske instruktører, så børnene får mest muligt ud af undervisningen. 
 
Efter dagens skiløb kan børnene se frem til underholdende aktiviteter, som kælketur med hotellets 
børnemaskot Snowy, pizza-aften kun for børn og sjov i legerummet. Alle sammen aktiviteter, der 
ryster hotellets yngste gæster sammen. Alt i mens kan forældrene puste ud med en kold 
forfriskning i hånden. Ugeprogrammet tilpasser guiderne hver uge, så det passer til børnenes alder. 
 
NY HØJBORG I FRANSKE MONTGENÉVRE 
Den lille, hyggelige perle, Montgenévre, ligger ved den fransk-italienske grænse og er én blandt 7, 
nye destinationer hos Danski den kommende sæson. 
 
Byen er en over 100 år gammel, autentisk skisportsby i 1850 m. højde. Den er omringet af 
bjergskråninger, der byder på et hav af blå pister, som gør området til et paradis for børn og 
begyndere. Men der er også masser af udfordrende skiløb til øvede i det 110 km. store 
skiområde, og har du 6-dages liftkort, er der én dags skiløb i Sestriere/Sauze d’Oulx inkluderet.  
 
Udover et stort børne- og begynderområde i byens centrum, og der også et skidepot 50 meter fra 
liften, hvor ski og støvler kan opbevares, så de små fødder ikke skal gå alt for langt i 
skistøvler. Familiens yngste, og ældste, legebørn kan også give den fuld gas på byens kælkebaner.  
 
Udover de to, nye Danski klubhoteller i Montgenévre, finder du også Danskis egne hoteller i Tignes, 
Vallorie, Alpe d’Huez, Val Thorens og Wagrain. Heraf er der SnowyClub på hotellerne i Wagrain og 
Valloire. Oplev Hotel Les Gentianes med SnowyClub i Valloire fra kr. 21.996,- for to voksne og to 
børn. 
 
Find yderligere information og priser på http://www.danski.dk/interesser/vores-egne-danski-hoteller/  
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