
Nu nærmer tiden sig til Danskis solo 50+ tur. Masser af fantastiske oplevelser krydret med fedt skiløb venter. 
Vi ved ikke med jer - men vi glæder os!

Vi bliver +58 SKIENTUSIASTER I ÅR, og vi skal alle bo på Danski Klubhotel Widmoos. 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: ANETTE, PER & GUIDERNE
Anette bor til dagligt i Svendborg hvor hun er ansat i den finansielle sektor. Hun elsker at stå på ski og er 
vild med den østrigske charme og afterski. Anette vil være tidligt hjemme på hotellet og er frisk på hygge 
og socialt samvær efter dagens skiløb. En forfriskning i baren og en hyggelig snak, så kom bare, der er også 
selskab til dig, der kommer lidt tidligere hjem fra pisterne.

Per bor til dagligt i Svendborg og arbejder indenfor maritim og offshore undervisning når han ikke rejser. Per 
er en yderst passioneret skiløber og livsnyder. Du finder ham på de blå og røde pister, men han tager gerne en 
sort pist hvis du udfordrer ham. Per er allerede i Wagrain for at nyde skiløbet og forberede sig til turen. Finde 
den bedste lille østrigske alpehytte og de bedste pister – til jer.

Foruden Anette og Per vil vores faste guider i Wagrain også være med hele turen - og de glæder sig til at lære 
jer en lille afterskidans eller to!

Mange entusiastiske ski-hilsner fra

Danski, Anette, Per, Guiderne & Hotel Widmoos 

Vi glæder os!

SOLO PÅ SKI 50+ FRA D. 21. JANUAR - 28. JANUAR  2023

SKI, SNE & DET GODE 
SELSKAB ER LIGE RUNDT 
OM HJØRNET!
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..// LØRDAG - ANKOMSTDAGEN
Vi bliver indlogeret på Danski Klubhotel Widmoos, 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 - 9:30  MORGENMAD på hotellet. Vi anbefaler, at alle er der klokken 08:00, så vi kan møde hinanden.   
  Der vil være brief af Anette og Per om dagens program. Bagefter lejer vi skidstyr 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  PISTEVISNING ALPENDORF med guiderne. Vi mødes udenfor hotellet. vi deler os op 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. Alle hold er på blå og røde pister.
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Kreistenalm - Efter frokost løber vi tilbage mod Wagrain 
17:00  SMAG PÅ HOTELLETS VINE i hotellets bar & restaurant - egen betaling på 15€ pr. mand. Vi smager 
  på hotellets vine, så  vi allerede i starten af ugen er sikre på, hvilken vin der er favoritten til resten 
  af ugen! Anette og Per er aftenens værter - og hotellet sørger for lidt lækkert til smagningen.    
  Tilmelding senest søndag morgen ved guiderne.
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant. Hele teamet vil give praktiske informationer om ugen. 
21:00  HYGGE i hotellets bar & restaurant.

..// MANDAG 
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  PISTEVISNING FLACHAU med guiderne - mødested er udenfor hotellet.
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning på Berggasthof Munzen - Efter frokost: retur mod Wagrain. 
16:00  AFTERSKI på hotellet - hvis vejret er til det, rykker vi ud på den store solterrasse.
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant. 
21:00  QUIZ i restauranten - Per & Anette laver en underholdende quiz - kom og vær med.

..// TIRSDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  PISTEVISNING KLEINARL OG FLACHAUWINKL med guiderne -  mødested er udenfor hotellet
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning. Restaurant offentliggøres mandag til aftensmad. 
16:00  AFTERSKI på Kuhstall.
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant. 
21:00  HYGGE i hotellets bar & restaurant.

..// ONSDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  FÆLLES SKILØB med hinanden, mens guiderne gør klar til picnic. 
12:30  PICNIC med grill, hygge og naturligvis kolde drikkevarer.   
  Egen betaling på 20€. Tilmelding ved guiderne senest tirsdag til morgemad.
16:00  AFTERSKI på hotellet - hvis vejret er til det, rykker vi ud på den store solterrasse.
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant.  
21:00  MUSIKQUIZ på hotellet. Anette og Per har lavet en underholdende quiz - så kom og vær med.  
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..// TORSDAG 
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:30  PISTEVISNING ZAUCHENSEE med guiderne - mødested foran hotellet.
  Måske de hurtige kan nå helt ud og vende ved den fjerneste lift. 
12:30  FROKOST på egen regning på en restaurant i terrænet.
16:00  AFTERSKI på hotellet
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant. 
21:00  ARRANGEMENT i hotellets bar & restaurant med guiderne. Guiderne står for aftenens   
  underholdning. Hvad det går ud på? Det får du at se!

..// FREDAG
07:30 - 9:30  MORGENMAD på hotellet.
09:00  KONKURRENCE PÅ PISTEN med guiderne - ALLE kan deltage!  
  Følg en spændende rute, og find svar i sneen.
12:30  FÆLLES FROKOST på egen regning. Restaurant offentliggøres torsdag til aftensmad.
16:00  AFTERSKI på hotellet 
19:00  AFTENSMAD i hotellets bar & restaurant inkl. afrejseinformation og kåring af vindere af dagens   
  konkurrence på pisten. 
21:00  HYGGE i hotellets bar & restaurant.

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

Mange entusiastiske ski-hilsner fra

Danski, Anette, Per, Guiderne & Hotel Widmoos
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