
SINGLE, TEENAGER,  
GOURMET OG SKIBOOTCAMP -  
TEMA SKIFERIER VINDER FREM!
Engang var en skiferie blot en skiferie, sådan er det ikke længere. Kravene til skiferien har ændret sig og 
derfor findes der i dag en lang række muligheder for at nyde skiløbet i Alperne, på en anderledes måde 
end blot den traditionelle skiferie. Denne tendens genkender man hos Skirejsebureauet Danski hvor der 
opleves en større efterspørgsel på tema skiferier, hvor gæsterne møder andre ligesindede.

I mange år har vi i Danski kunne tilbyde forskellige tema skirejser. Vi har blandt andet en tur for alle, der 
rejser alene på ski, en tur med fokus på gourmetoplevelser, en SkiBootCamp hvor alle får undervisning af 
professionelle instruktører og meget mere. Igen i år udvider vi vores temature med nye koncepter, fortæller 
Rikke Levinsen, Head of Marketing i Danski.

..// FÆLLESSKAB PÅ OG UDENFOR PISTEN
Noget af det der især tiltaler skiløbere ved special turene er, at de ikke kun har det til fælles, at de er vilde 
med skiløb. Når skidagen er omme er der nemlig arrangementer som passer til den tur, de har meldt sig til. Det 
kunne for eksempel være på  Danskis gourmet skiferie hvor der vil blive serveret udsøgte gastronomiske retter 
- og en aften skal de rejsende også selv i køkkenet og prøve kræfter med  gastronomien i køkkenet.

Der er bare noget over at rejse med andre, der har samme interesser eller er samme sted i livet som en 
selv. Vi ser det igen og igen når for eksempel børnefamilierne mødes på vores egne hoteller med vores 
børnekoncept SnowyClub. Her leger børnene, mens forældrene finder sammen og nyder lidt ‘voksentid’, 
siger Rikke Levinsen.

..// ENDNU FLERE TEMA SKIFERIER
Det er ikke nyt hos Danski at have tema skiferier, faktisk har den altid udsolgte SkiBootCamp været afholdt syv 
gange - og allerede nu er der flere forespørgsler på turen i år. Det samme gør sig gældende for solo skiferierne 
som har været afholdt siden 2006. Her rejer alle deltage af den ene eller anden årsag alene på skiferie. Her 
finder alle deltagerne især sammen om det sociale ved ski, da de alle er der alene.

Sidste år lancerede vi vores tur ‘Solo med børn’. I dag er der rigtig mange som, af den ene eller anden 
årsag, rejser alene på skiferie med deres børn. Det kan være en dyr fornøjelse, da man altid vil betale for 
to voksne i et værelse - men på denne tur er det ikke sådan. Sidste år var turen totalt udsolgt, og allerede 
nu mærker vi stor interesse for turen i år, fortæller Rikke Levinsen.

..// FLERE TEMA SKIFERIER PÅ TEGNEBRÆTTET
Hos Danski har man indtil nu præsenteret ikke mindre end fem deciderede tema skiferier: Solo på ski +5, 
Solo på ski, SkiBootCamp, Solo med børn og Gastronomi & Ski. Herudover har Danski det meget populære 
børnekoncept SnowyClub, som gør det let at have børnene med på ski. SnowyClub kører hele sæsonen på 
seks af Danskis egne hoteller. 
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Hvis familien rejser med teenagere, så er der naturligvis også en skiferie til dem. Danski har nemlig 
SkiTeenCamp i udvalgte uger, hvor teenagere kan stå på ski med andre teenagere og en tjekket guide.

Hos Danski har vi faktisk en skiferie for alle. Uanset om man vil på en ‘normal’ skiferie, en tema skiferie 
eller en luksus skiferie. Vi har dog især fokus på tema skiferierne, da de vinder frem og vi hvert år kan 
mærke en større og større efterspørgsel. Vi har også flere tema ture på tegnebrættet til den kommende 
sæson, fortæller Rikke Levinsen.

Danski kan løfte sløret lidt for én af de ture, der er på tegnebrættet. Her er der nemlig godt nyt til alle, der skal 
på ski for alle første gang. 

..// BILLEDTEKST
Danski har mange forskellige temature til Alperne - blandt andet en gourmet skiferie, en skiferie for alle der 
rejser alene - med eller uden børn - og meget mere.

..// FAKTA OM DANSKIS TEMA SKIFERIER
Danski har til sæsonen 2017/18 offentliggjort fem tema skiferier:

Solo på ski +50: Turen har eksisteret siden 2006 og er stort set udsolgt. Turen er kun for skiløbere i 
deres bedste alder, + 50 år, som gerne vil have selskab på og udenfor pisten. Turen er i uge 6 og går til 
Schladming.

Solo på ski: en populær tur - og her behøver man ikke være +50. Her kan man være 25, 35 eller 40. Det 
eneste ‘krav’ er, at man rejser alene på ski. Turen er i uge 11 til Alpe d’Huez.

Solo med børn: er turen for alle, der af den ene eller anden årsag, rejser alene med børn på skiferien. 
I år har Danski udvidet konceptet med både en hel uge i uge 11 og en halv uge i uge 12. Turen går til 
børnevenlige Valloire.

SkiBootCamp: I uge 12, 2018 afholder Danski for 8. gang den meget populære SkiBootCamp i Alpe d’Huez. 
Her får alle deltagere 4 dages intensiv undervisning af professionelle instruktører. Så hvis du gerne vil blive 
bedre til ski, er dette turen.

Gastronomi & Ski: Igen i år afholder Danski den altid udsolgte tur ‘Gastronomi & Ski’. Her kan alle 
deltagere se frem til fantastisk skiløb og fantastiske madoplevelser. Turen går i år til Valloire i uge 6.

..// KONTAKTOPLYSNINGER

Rikke Levinsen
Marketingschef i Danski
Direkte: +45 87 12 49 16
Email: rikke@danski.dk


