
Nu nærmer tiden sig til Danskis solo tur - masser af fantastiske oplevelser krydret med fedt skiløb venter. Vi 
ved ikke med jer - men vi glæder os!

Vi bliver 40 SKIENTUSIASTER I ÅR, og vi skal alle bo på Chalet Oliver. Vi er de eneste på hotellet - og vi har 
forberedt et ugeprogram fyldt med fantastisk skiløb og gode oplevelser, både på og udenfor pisten - kun for 
os!

..// GLÆD DIG TIL AT MØDE: SVEND, JESS & GUIDERNE
Svend er 70 år og bor til dagligt i Sønderborg - altså, når han ikke lige er i Alperne. Svend har nemlig været i 
Alperne hver vinter siden 1974, så han kender Alperne bedre end sin egen bukselomme. Skiløb har altid været 
Svends store passion, så da han nærmede sig de 60 år og gik på efterløn, besluttede han, at han nu ville bo i 
Alperne om vinteren. Lige siden den beslutning blev taget, har han været en fast del af teamet hos Danski, og 
i uge 13 er han jeres guide hele ugen. Svend elsker at sludre, så hold dig ikke tilbage.

Jess er 69 år og bor i Kollund - en lille by ved Flensborg Fjord. Han elsker at stå på ski! Så da han gik på 
pension, søgte han ansættelse hos Danski, og har siden haft flere sæsoner i Alperne  Jess er gæstfri, glad og 
positiv - og så elsker han at tilbringe tid med andre mennesker, hygge og grine. Jess glæder sig til at møde jer 
alle sammen, og han vil gøre alt for, at I får en god skiferie.

Foruden Svend og Jess vil vores faste guider i La Rosiere også være med hele turen - og de glæder sig til at 
lære jer en lille afterskidans eller to! 

Mange entusiastiske ski-hilsner fra Danski

Tina & Guiderne 
Danski Sales Manager & guiderne som vil sørge for jer hele ugen.

Vi glæder os!
SOLO PÅ SKI FRA D. 21. - 28. MARTS 2020

SKI - EAT - HYGGE
REPEAT! FERIEN ER LIGE 
OM HJØRNET
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..// LØRDAG - ANKOMSTDAGEN
Vi bliver indlogeret på Chalet Oliver, hygger, får luret på de andre deltagere og hopper spændte i seng, så vi er klar til 
en ny skidag! Til de tidligt ankomne vil det også være muligt at leje ski og støvler.

..// SØNDAG 
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet. Vi anbefaler, at alle er der kl. 07:30, så vi kan møde hinanden. Derefter  
  lejer vi skiudstyr til jer, der ikke har haft mulighed for det dagen før. Dem der er klar til at komme på  
  ski, kan eventuelt nåen tur inden vi mødes til fælles skiløb.
10:30  FÆLLES SKILØB med guiderne. Vi mødes ved toppen af Roches Noies Express.  Der er både et hold  
  til turbo skiløberne og livsnyderne.
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Restaurant La Traversette - her er god pizza og lasagne! 
16:00  AFTERSKI på Chalet Oliver med orientering om skiområdet, byen og ugeprogrammet.
19:00  AFTENSMAD på hotellet. 
21:00  VINSMAGNING på Chalet Oliver - egenbetaling på 25€. Smag på nogle udsøgte vine og nyd lidt   
  lækkert ost til. Det er en klassisk vinsmagning, og du kan godt glæde dig.  Måske finder du netop  
  den vin, som du vil nyde til aftensmad resten af din skiferie. Tilmelding ved guiderne senest søndag  
  til morgenmad.

..// MANDAG 
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  PISTEVISNING ITALIEN  med guiderne. Vi mødes ved Fortet på bjerget. 
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Chalet Cantamont i Italien - her er fantastiske pastaretter.
16:00  AFTERSKI på Le Comptoir - her kan vi også spille et slag pool, bordfodbold og dart.
19:00  AFTENSMAD på hotellet. Vi trækker lod om, hvor vi skal sidde!
20:30  HYGGE på hotellet - vi finder brætspil frem og sørger for gode drinks i baren.

..// TIRSDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30   PISTEVISNING ITALIEN  med guiderne. Vi mødes ved Fortet på bjerget. 
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på La Grotta - et fantastisk sted! Det ligger nede i byen La   
  Thuile, så vi får også set lidt af den hyggelige, gamle bydel.
16:00  AFTERSKI på Chalet Olivers terrasse.
19:00  AFTENSMAD på hotellet. 
21:00  MUSIKQUIZ på hotellet. Jess og Svend har lavet en underholdende musikquiz - så kom!

..// ONSDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30   SKILØB på egen hånd - guiderne forbereder en lækker picnic i sneen imens.
12:30  PICNIC i sneen med de øvrige gæster. Det koster 16 € pr. person. Tilmelding ved guiderne senest  
  senest mandag til morgenmaden.
18:30  AFTENSMAD på hotellet. Vi trækker lod om, hvor vi skal sidde! 
20:30  HOCKEY i byen. Vi tager ind og ser to lokale hold spille mod hinanden! Det er rigtig hyggeligt. Egen  
  betaling på 3€ pr. person.
 

SOLO PÅ SKI UGEPROGRAM
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SOLO PÅ SKI UGEPROGRAM

..// TORSDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLES SKILØB med guidenre. Vi har nu set det meste af skiområdet, så vi vælger i dag de bedste  
  pister alt efter vind og vejr.
12:30  FÆLLES FROKOST  på egen regning. Restaurant offentliggøres onsdag til aftensmad.
16:00  AFTERSKI på hotellet - hvis vejret er til det, rykker vi ud på den store solterrasse.
19:00  AFTENSMAD på hotellet. 
21:00  QUIZ på hotellet. Jess og Svend har lavet en underholdende quiz - så kom og vær med    
  til en sjov og hyggelig aften. Vi quizzer om små præmier og stor ære!
 

..// FREDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  SJOV PÅ PISTEN med guiderne. Hvad det går præcis går ud på, offentliggøres torsdag til aftensmad. 
12:30  FÆLLES FROKOST  på egen regning. Restaurant offentliggøres torsdag til aftensmad.
16:00  KÆLKETUR også kaldes Snake Gliss! Bare fordi vi er voksne, er vi ikke for gamle til at slutte skiferien  
  med en god kælketur. Vi mødes på pisten og får hver en bobslæde.  Farten er høj og stemningen  
  god!  Egen betaling på 15€ pr. person. Tilmelding senest onsdag til aftensmad ved guiderne.
19:00  AFTENSMAD på hotellet. 
21:00  HYGGE på hotellet - vi finder brætspil frem og sørger for gode drinks i baren.

..// LØRDAG - AFREJSEDAGEN
Information herom gives fredag aften ved middagen og ved opslag på hotellets opslagstavle.
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