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Nu nærmer tiden sig til Danskis solo tur 2022 - og efter to år hvor den har været aflyst grundet COVID-19 
glæder vi os helt vildt til at byde jer velkommen i Alperne igen! Masser af fantastiske oplevelser krydret med 
fedt skiløb venter. Vi ved ikke med jer - men vi glæder os!

Vi bliver CIRKA 45 SKIENTUSIASTER I ÅR, og vi skal alle bo på Klubhotel Pinzgauerhof i Hinterglemm. 
Vi er de eneste på hotellet, så der er masser af plads til hygge, gode snakke og sjov. Vi har forberedt et 
ugeprogram fyldt med fedt skiløb og gode oplevelser - kun for os!

..// GLÆD DIG TIL AT MØDE: GUIDENRE & HOTEL MANAGEREN MARK
Guidetemet i Saalbach-Hinterglemm består af fire friske unge mennesker: Vilma, Johanne, Mads og Laust. De 
har været i området i tre måneder, og de kender det altså ind og ud - og tilbage igen. De er altså maksimalt 
klar til at byde jer velkommen i uge 12, og har gemt alle guldkornene til jer!

Mark er dansk og har drevet Hotel Pinzgauerhof de sidste seks år. Mark bor privat i Zell am See året rundt 
med familien - og han kender Saalbach-Hinterglemm bedre end sin egen bukselomme! Så vil du have en 
røverhistorie, vide hvor de bedste pister eller øl er, så har han svaret. Mark driver hotellet, men han gør det 
ikke alene. Han har naturligvis en fantastisk stab af dygtige, engagerede og smilende medarbejdere, som 
også alle glæder sig til at se jer.

Mange entusiastiske ski-hilsner fra

Danski, Guiderne & Hotel Pinzgauerhof 

Vi glæder os!

SOLO PÅ SKI FRA D. 19. - 26. MARTS 2022

SKI, SNE & DET GODE 
SELSKAB VENTER PÅ DIG I 
SAALBACH-HINTERGLEMM!
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..// LØRDAG - ANKOMSTDAGEN
Vi bliver indlogeret på Klubhotel Pinzgauerhof, 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 værelset være klar fra klokken 17:00, og det vil også være muligt at 
leje ski og støvler. 
..// SØNDAG 
07:30 - 9:00  MORGENMAD på hotellet. Vi anbefaler, at alle er der klokken 08:00, så vi kan møde hinanden.  
  Bagefter lejer vi skiudstyr til jer, der ikke har haft mulighed for det dagen før. Dem der er klar 
  til ski kan nå en tur, inden vi mødes.
09:30  FÆLLES SKILØB SAALBACH-HINTERGLEMM med guiderne. Vi mødes ved toppen af kabineliften
  Reiterkogelbahn. Turen går blandt andet til områdets højeste punkt. Denne dag står vi mest på blå
  pister, så vi lige bliver varmet op. I bliver inddelt  i hold - turbo for dem, der vil stå meget på ski og nå
  langt og livsydere, for dem, der gerne vil nyde skiløbet lidt mere og måske holde en ekstra pause. 
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Restaurant Westgipfelhütte. Her sidder vi på områdets højest
  beliggende restuarant med panoramaudsit. Frit skiløb bagefter.
16:00  AFTERSKI på hotellets bar. Her er der orientering om skiområdet, ugeprogrammet og hvem ved -  
  måske en sjov leg eller to. 
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant.  
21:00  BINGO på hotellet. Der er igen små præmier og stor ære på programmet! 

..// MANDAG 
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLES SKILØB FIEBERBRUNN  med guiderne - samme mødested som søndag. Turen går til  
  Fieberbrunn, som også bliver omtalt som et freeride-mekka. Her bliver der blandt andet holdt DM i
  Freeride (off-piste) hvert år.
12:00  FÆLLES FROKOST på egen regning på Restaurant Steubödenalm i Fieberbrunn. 
13:00  FÆLLES SKILØB med guiderne retur mod Hinterglemm efter fællesfrokost. 
16:30  VINSMAGNING på hotellet - egen betaling på 25 €. Smag på nogle super vine fra Østrig & Italien -
  måske du finder netop den vin, du vil nyde til maden resten af skiferien. Tilmelding ved guiderne
  senest søndag til aftensmaden. 
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant. Vi trækker lod om, hvor vi skal sidde!
21:00  HYGGE i hotellets bar - vi finder brætspillene frem og sørger for gode drinks i baren.

..// TIRSDAG
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet.
09:30  SKILØB PÅ EGEN HÅND med hinanden, mens guiderne gør klar til picnic i sneen.
12:30  PICNIC på bjerget med guiderne og de øvrige gæster på destinationen denne uge - egen betaling
  på 20 € pr. person. Tilmelding ved guiderne senest mandag til morgenmad. Frit skiløb bagefter.
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant. 
21:00  MUSIKQUIZ i hotellets bar. Guiderne byder op til en hyggelig konkurrence - vi quizzer om små   
  præmier og stor ære!
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..// ONSDAG
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLES SKILØB ZELL AM SEE med guiderne - samme mødested som søndag og mandag. I vores  
  liftkort - og sammenhængende med Saalbach-Hinterglemm - er Zell am See. Det skal vi naturligvis  
  over og se! Husk kamaret, for det er SÅ smukt ved søen. I dagens anledning har vi fået en ekstra   
  guide, nemlig vores Hotel Manager Mark, der bor i Zell am See. Han viser os rundt på hjemmebanen!  
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning. Restaurant offentliggøres tirsdag til aftensmad.
13:30  FÆLLES SKILØB med guiderne retur mod Hinterglemm efter fællesfrokost.
16:00  AFTERSKI på Goasstall, som ligger lige bag hotellet. Det er østrigsk, når det er bedst! 
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant.  
20:30  HYGGE i hotellets bar - vi finder brætspillene frem og sørger for gode drinks i baren. 

..// TORSDAG 
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLESSKILØB LEOGANG med guiderne - samme mødested som tidligere på ugen. Det er det   
  fjerneste område og finder hyggelige pister mellem træerne, som området især er kendt for.
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Restaurant Alte Schmiede, som har et samarbejde med   
  AsitzBrau, det højest beliggende bryggeri i Alperne. Læs: Mulighed for gode øl! Frit skiløb bagefter.
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant. 
20:15  AFTENKÆLKETUR .. og ja, det er også for voksne! Vi mødes i bunden af Reiterkogelbahn og lejer  
  en kælk. Herefter tager vi liften op og kælker ned af en oplyst kælkebane. Egenbetaling på 8€ for  
  kælk & 40€ i depositum.

..// FREDAG
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLES SKILØB med guiderne. Vi har nu set næsten alt af det store område, så i dag står vi på de  
  bedste pister alt efter vejret. Samme mødested som øvrige dage (Reiterkogelbahn). 
13:00  FÆLLES FROKOSTpå egen regning på Restaurant Wallegalm i Hinterglemm. Frit skiløb bagefter.
15:30  AFTERSKI på Goasstall, som ligger lige bag hotellet. Det er østrigsk, når det er bedst! 
18:00  AFTENSMAD i hotellets restaurant inkl. afrejseinformation. 
21:00  HYGGE i hotellets bar.

..// LØRDAG - AFREJSEDAGEN 
07:30 - 9:00 MORGENMAD på hotellet. 
10:00  CHECK UD senest af værelset.

 
Pssst! Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl - og givet den nuværende situation, kan der komme lokale 
restiktioner, som vi er nødt til at forholde os til.
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