
NYE FAMILIEFORMER 
BETYDER NYE FERIEØNSKER
Den traditionelle kernefamilie er ikke længere som den var engang. De danske familiemønstre ændrer sig, 
og dermed også danskernes ferieønsker. En ændring, som man hos det jyske skirejsebureau Danski favner. 
Danski startede for seks år siden med at arrangere de første solo skiture, og forrige sæson oplevede 
skirejsebureauet stor succes med at sende solo skiløbere på skitur med deres børn til de franske Alper - og 
det gentager Danski igen i år.

..// NY MÅDE AT REJSE PÅ
De nye familieformer indbyder til en anderledes måde at rejse på. Er man alene med børn, kan det måske 
virke en kende uoverskueligt og dyrt at planlægge ferien, men sådan behøver det ikke at være. Flere og flere 
rejsebureauer favner nemlig de nye familieformer og tilbyder særlige rejser, hvor priserne er sat efter at man 
rejser alene på ferie.

Vi har lyttet til danskernes ferieønsker, og hos Danski synes vi ikke, at det skal være besværligt og dyrt 
at rejse, blot fordi man rejser alene med børn - tværtimod. Derfor kan vi igen denne sæson sende solo 
skiløbere og deres børn på skiferie i Alperne med ligesindede, fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing 
i Danski.

Normalt når man rejser på ferie én voksen og børn, betaler man for to voksne, da alle rejser som oftest er 
prissat ud fra, at man er to voksne i værelset. Det er der netop taget højde for på alle solo-turene, så man kun 
betaler for én voksen og de børn, man tager med. Det gør altså skiferien billigere.

..// ALLE KAN VÆRE MED
Det skal være sjovt og hyggeligt at rejse på skiferie - også selvom man rejser alene med sine børn. Det har 
Danski tænkt meget over, og vil derfor sørge for et ugeprogram med aktiviteter for både børn og voksne. Mor 
eller far får mulighed for at slappe af, nyde omgivelserne og skiløbet sammen med andre solo forældre, alt 
imens børnene får en sjov og anderledes ferie i det børnevenlige univers - og alle være med, uanset niveau og 
erfaring på ski.

Det bedste ved disse ture, hvor alle deltagere, af den ene eller anden årsag, rejser alene med sine 
børn, er, at det er et frirum for både børn og voksne. Børn der for eksempel ingen søskende har, får nye 
legekammerater - og det gør mor eller far også. For selvom vi elsker vores børn, så er der altså ikke noget 
bedre end se dem hygge sig med andre børn i sneen og få røde kinder, siger Rikke Levinsen.

..// DEN BEDSTE TID
Henrik Lüdemann var sidste sæson alene på skiferie med sine to børn i Valloire med Danski, og han fortæller 
her om det særlige ved denne måde at rejse på: 
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Jeg så tilbuddet på en fire dages skitur i Valloire på Facebook, og tænkte, det måtte undersøges. 1 voksen 
og 2 børn, 3 dage på ski, fly, hotel og mad - så bliver det ikke nemmere. Lige noget for mig og vores to 
store børn på 6 og 7 år, mens mor og Lukas på 4 måneder kunne blive hjemme og hygge sig. Vi havde de 
dejligste dage, vi fik stået på ski og hygget os sammen med andre forældre og deres børn.

Det er ikke kun solorejser med børn, som Danski tilbyder den kommende sæson. Danski tilbyder nemlig også 
en solo skiferie for alle +50 og en for alle solo skiløbere i alle aldre. Alle ture er meget populære og stort set 
udsolgt allerede nu.

..// BILLEDTEKST
Tag alene på skiferie med dine børn til Franske Valloire med Danski.

..// FAKTA OM SOLO MED BØRN
Solo med børn bliver afholdt i uge 12 i franske Valloire. Her kan man tage på 3- eller 4-dages skiferie med 
afrejse lørdag-onsdag og onsdag-lørdag. Valloire er en af Frankrigs mest børnevenlige destinationer. Alle 
deltagere på turen bliver indkvarteret på Danskis Klubhotel Les Gentianes, og denne uge vil der kun være 
andre, der af den ene eller anden årsag rejser alene med børn - altså ingen klassiske kernefamilier. 

Find yderligere information og priser på: https://www.danski.dk/rejsetype/solo-med-boern 

..// KONTAKTOPLYSNINGER

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


