
FRA AFSLAPNING TIL 
ADRENALIN PÅ ET SEKUND 
Bare fordi at solen snart forvandler Alperne fra sneklædte bjergtinder til grønne bjergskråninger, så 
må man ikke snyde sig selv ved at udelukke Alperne som sommerferiedestination. Med mere end 40 
sommeraktiviteter for hele familien er franske Tignes ikke kun en populær vinterdestination.

Meget få ved det, men Alperne gemmer på et hav af fantastiske muligheder for en aktiv sommerferie. I for 
eksempel Tignes har man mulighed for at kombinere badeferien med gletsjer-skiløb, golf på Europas højest 
beliggende golfbane, downhill mountainbiking, river rafting, vandreture og meget mere i én og samme tur.  

Tignes er et uopdaget paradis for sportsfreaks. Stedet tiltaler legebørn i alle aldre med aktiviteter for både 
de vovede og mindre vovede - uanset om det er med familien, kæresten eller alle vennerne, fortæller Rikke 
Levinsen, der er Marketingchef i Danski.

..//ALPERNES SPORTSMEKKA 
I hjertet af Tignes ligger den store sø Le Lac med smeltevand fra gletsjeren. Området omkring søen er den 
ultimative mulighed for at skifte liggestolen ud med en aktiv ferie. Her er der et hav af gratis muligheder; man 
kan blandt andet prøve kræfter af med kano, stand-up paddle, vandcykel, vandrutsjebane og mange andre 
aktiviteter - perfekt til både små og store vandhunde. 

Hvis du går og drømmer om at kombinere sommerferien med skiløb, så er Tignes også stedet. Du kan 
nemlig starte dagen med ski under fødderne på den 3.456 meter høje Grand Motte gletsjer, hvor der er 
adgang til 20 pistekilometer og en funpark med både spring og rails, siger Rikke Levinsen.

..// FRA ADRENALIN TIL AFSLAPNING
Selvom det er en aktiv sommerferie, så skal der også være tid til lidt afslapning. Efter en dag med aktiviteter til 
lands og til vands, hvor benene er blevet godt brugte, og kroppen trænger til hvile, kan man trække sig tilbage 
og nyde omgivelserne nede i byen. Der ligger blandt andet et wellnesscenter med sauna og dampbad. Man 
kan også lægge vejen forbi en af byens autentiske restauranter med alle franske delikatesser, lige fra frølår og 
foie gras til lokale vine og oliven. 

Fællesskab og socialt samvær er vigtige elementer for en god ferie. Vi har lavet et spændende 
ugeprogram sammen med vores danske guider, som helt sikkert giver dig mulighed for at prøve kræfter af 
med de aktiviteter, som Tignes Sommer byder på, fortæller Rikke Levinsen.
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..// FAKTA OM TIGNES SOMMER 
Tignes er Alpernes sportsparadis med 20 gratis sommeraktiviteter og mere end 40 aktiviteter i alt. Danski 
arrangerer sommerferier til Tignes fra 1.599 kr. for en voksen og 1.349 kr. for et barn i ½ uge med indkvartering 
på Danskis eget hotel l’Arbina. Prisen er inklusive morgenmad, liftkort og aktivitetskort, der giver adgang 
til mere end 20 gratis sommeraktiviteter. Hertil er der mulighed for at købe to-retters aftenmenu, liftkort til 
gletsjeren og meget mere.  

Læs mere på www.danski.dk/rejsetype/aktiv-sommerferie-i-tignes


