
FLYV PÅ SKIFERIE FRA AAL-
BORG TIL FRANKRIG I UGE 8
I august kunne skirejsebureauet Danski offentliggøre, at de som noget nyt til sæsonen 2017/18 tilbyder 
flyafgange fra Aalborg Lufthavn til Innsbruck i Østrig i uge 4 til 7. I den forbindelse oplevede Danski en stor 
efterspørgsel på afgange i uge 8 også, og det imødekommer Danski nu med et fly  direkte fra Aalborg til 
Chambery i denne uge.

Danski har lige siden offentliggørelsen af deres flyafgange direkte fra Aalborg til Alperne oplevet en stor 
efterspørgsel fra de mange skiglade nordjyder på flere afgange - især i uge 8, hvor mange nordjyder har 
vinterferie. Disse ønsker er blevet hørt, og derfor kan Danski nu også tilbyde afgange til franske Chambery i 
uge 8 til alle selskabets syv destinationer i Frankrig.

Vi har lige siden offentliggørelsen af vores flyafgange fra Aalborg oplevet en stor efterspørgsel om en 
flyafgang i uge 8. Derfor er  vi rigtig glade for, at vi nu kan tilføje et fly til Chambery i uge 8, og dermed 
kan give de nordjyske skiløbere et endnu større udvalg, når de skal vælge årets skiferie, fortæller Rikke 
Levinsen, Head of Marketing  i Danski.

..// DIREKTE FRA AALBORG TIL ALPERNE
Udover fly fra Aalborg til Innsbruck, har Danski nu også tilføjet Chambery i Frankrig, som giver adgang til et 
større udvalg af destinationer. Den nye afgang til Chambery betyder at nordjyderne nu nemt kan komme på 
skiferie til de populære destinationer i Frankrig: Tignes, La Rosiere, Valloire, Courchevel, Val Thorens, Val 
d’Isere, Alpe d’Huez, og Montgenévre.  

De franske destinationer er nogle af de mest populære destinationer blandt Danskis gæster - og det 
er ikke uden grund. Her venter der nemlig skiløb i verdensklasse for både vennerne, hele familien eller 
kæresteparret. fortæller Rikke Levinsen, Head of Marketing  i Danski.

Med flyet i uge 8 kan alle nordjyder altså flyve direkte fra Aalborg Lufthavn til Alperne i ugerne 4, 5, 6, 7 og 8, 
og komme på ski til næsten alle Danskis destinationer.

Læs mere her: www.danski.dk/skiferie/flyv-fra-aalborg
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