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Kernen i vores koncept er kvalitetsrejser, luksus-
hoteller og -chaletter, samt 4 dages skiture. Vel 
og mærke til rimelige priser.
 
Hos SNE & SNÖ Skirejser har vi en klar mål-
sætning: At bevare gæsten i centrum, og være 
mere end en almindelig skirejsearrangør. Måske 
er det en af de vigtigste grunde til, at de fleste 
af vores gæster er gengangere. Skirejser er en 
subjektiv sag, hvor hver enkelt gæst har sin op-
fattelse af, hvad der er den perfekte skiferie.

Lige netop dér står vi stærkt. Vi sigter mod at 
kunne give dig en personlig og målrettet ser-
vice, så du føler at din skiferie er den helt rigtige 

for dig. Vi har et stort lokalkendskab, er meget 
kvalitetsbevidste, og gør os altid umage for at 
du som gæst oplever et højt niveau af komfort 
og service, samt et engagement udover det 
sædvanlige.

Vi er klar, når du er klar.

Ringer du på telefon 7023 1819 i tidsrum-
met kl. 9.00 - 18.00, sidder vi parate til at 
besvare dine spørgsmål eller tage imod din 
bestilling. Du kan også bestille din rejse på 
www.skirejser.dk

Skieksperter siden 1971

Vi kan gøre det billigere for dig !

Lad SNE & SNÖ Skirejser booke dit næste ophold i alperne.

  Du får en god og professionel vejledning, på dansk.

  Vi udfører arbejdet for dig og sparer din tid.

   Du får det værelse du har bestilt, og risikerer ikke at hotellet er overbooket ved ankomst.

  Adgang til SNE & SNÖ V.I.P. Flight Service, skiskole samt børnepasning.

  Du er dækket af rejsegarantifonden.

  Du kan betale med internationale kreditkort.

For alle bookinger tilkommer et ekspeditionsgebyr kr. 300,- pr. person oven i hotellets
egen pris.

SNE & SNÖ Skirejser samarbejder med luksushoteller over alt i alperne, og får altid de bed-
ste værelser til minimum den samme pris som du.

SNE & SNÖ og VALLUGA Skirejser A/S

Skodsborgparken 21 • 2942 Skodsborg • Tlf: 7023 1819 • www.skirejser.dk

CVR: 24208478 • Medlem af Rejsegarantifonden nr: 1330
































Hotel Chalet Boom

Hotel Plein Sud

Lodge Mouflon

Anova Hotel & Spa 

Hotel Le Chalet Blanc 

Le Chalet des Dolines 

Hameau des Airelles 

Hotel Piccolo Chalet 

Bes Hotel & Spa 

Villaggio Olimpico 

Montgenèvre Claviere

Sestriere




Via lattea
400 km piste i Verdensklasse

Se pistekort
fra alle vores destinationer på

www.skirejser.dk



Luksushoteller


Hotel Fitz Roy

Val Thorens, Frankrig


Altapura Hotel
Val Thorens, Frankrig

Vi samarbejder med nogle af alpernes bedste hoteller, hvorfor vi kan tilbyde dig en exceptionel 
skiferie lidt ud over det sædvanlige. Her er fokus på detaljerne, lækker mad og selvforkælelse, 
så du kan slippe alle bekymringer og nyde ferien fuldt ud.


Hotel Banyan
St. Anton, Østrig


Hotel Bucaneve

Cervinia, Italien


Anova Hotel & Spa

Montgenèvre, Frankrig



Luksuslejligheder


Hameau des Airelles

Montgenèvre, Frankrig


Le Chalet des Dolines

Montgenèvre, Frankrig

Vælger du at bo i en luksuslejlighed får du alle behov for komfort og luksus dækket. Vi tilbyder 
nogle af de lækreste chaletlejligheder i alperne, som er perfekt til familier og grupper, der sæt-
ter komfort højt, men vil spise ude. Der er desuden rig mulighed for at muligt at koble helt af i 
de lækre spa & wellness-faciliteter. 

Se flere hoteller, chaletter og lejligheder på
www.skirejser.dk



Igennem mere end 15 år har vi special-
iseret os i at arrangere weekendski - korte 
skiferier af 3-4 dages varighed, med fokus 
på skiløbet.

Flere parametre giver os en naturlig fordel:
Vores egne hoteller og chaletter, kombi-
neret med SAS rutefly og transfer med 
V.I.P. Flight Service giver en effektiv udnyt-
telse af jeres tid.

Du får 3 hele dage på ski og bor på hotel-
ler eller vores egne chaletter med 1/2-pen-
sion, som ligger perfekt i forhold til pisten 
og byen. Du skal altså ikke bruge unødig 
tid på transport til og fra pisterne, men 
kan koncentrere dig om 3 dages intensivt 
skiløb.

Hele vinteren igennem tilbyder vi week-
endski med flyafgange hver onsdag og 
søndag til Frankrig og Italien. Vores fly af-
går fra Kastrup, men rutefly fra Jylland el-
ler øvrige Skandinavien kan tilkøbes for et 
mindre beløb.

Guideservice

Med en gennemsnitsalder på 29 år har 
vi alpernes mest ansvarsbevidste og ser-
vicemindede guider, som alle besidder 
egenskaberne engagement, personlighed, 
modenhed og ikke mindst humor. Til-
sammen giver dette et topmotiveret pro-
fessionelt team, som sørger for jer.

Weekendski

PRiS
Søndag - onsdag fra kr. 4.995,-
Onsdag - søndag fra kr. 5.995,-

Eksempel: Montgenevre (hele vinteren)

iNkLUSiV
• SAS Rutefly t/r (eks. lufthavnsskatter)
• Ophold på SNE & SNÖ-hotel
• 1/2-pension med 3-retters aftenmenu
• 3 dages liftkort



Hos SNE & SNÖ har vi en årelang erfa-
ring med ind- og udlandsarrange menter  
kombineret med skiløb i Alperne. Vi ken-
der de unikke steder og er eksperter i at 
tilrette lægge arrangementer, hvor alle de-
taljer er på plads. Hvert år arrangere vi fle-
re end 100 firmature og - arrangementer.

På ski med dine kollegaer

Flere og flere erhvervsledere har fået 
øje på den unikke mulighed for team-
building i form af fælles skioplevelser. 
Oplevelser, der danner basis for innovativ 
virksomheds kultur og en optimeret sam-
arbejdsform hjemme igen. 

Gennem vores store kontaktnet sørger 
vi for fleksible, inspirerende og smukke 
hoteller, chaletter og konference lokaler 
med alt tænkeligt AV-udstyr. Vores 
konference guider tager sig godt af dig og 
dine gæster.

Eksempel: Limone Piemonte

•  Grand Hotel Principe 
med 1/2-pension

• SAS Rutefly og transfer
• 3 dages liftkort
• Konferenceguide 24/7

Hele januar og marts, kr. 6.495,-

Firmature



Salomon Enduro RS 800 Ti + Z12 binding. Den meget populære
Enduro serie tilbydes med RS800’eren til den erfarne skiløber, 
der ønsker en topski, men gerne vil have den letkørt. 
Skien har titanium og trækerne, der sikrer stabilitet og sikkert 
skiløb overalt.

Normalpris kr. 5200,- Nu kr. 3500,-

Salomon X Pro 100 med “360 graders custom shell 
og “Custom Fit 3D Performance” inderstøvle får 
du maksimal kontrol uden at gå på kompromis med 
komforten. X Pro 100 er til den erfarne piste-skiløber.

Pris kr. 3000,-

RUNGSTED HAVN 28 · 2960 RUNGSTED KYST
TEL. 45 86 25 86 · WWW.GUMPEL.DK

S U R F  ·  S K I  ·  T Ø J

GUMPEL&CO
ALTID SØNDAGSÅBENT - PARKERING LIGE VED DØREN

 salomon.com/questbc

DESIGNED 
FOR FREEDOM
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På Lodge Mouflon i Val Thorens og Montgenèvre har vi tænkt på alt, så du kun skal 
koncentrere dig om det, som er feriens kerne, nemlig at stå på ski og nyde din ferie!

Du kan nyde lodgens hyggelige oppholdsstue og swimming pool, imens vores dygtige 
personale servicere dig og dit selskab og sørger for alt det praktiske.

Lodge Mouflon i Montgenèvre & Val Thorens

Nautic KøbeNhavN
Blegdamsvej 60
2100 København Ø

SKi & Fritid
Vigerslevvej 42
2500 Valby

SurF & SKi Greve
Geminivej 2
2670 Greve

Gumpel & co.
Rungsted Havn 28
2960 Rungsted

SurF & SKi odeNSe
Rugårdsvej 21
5000 Odense C

Nautic herNiNG
Golfvej 10
7400 Herning

SKiiNG oF deNmarK
Åboulevarden 45
8000 Aarhus C

SurFliNe
Gåseagervej 12
8250 Egå

SurF & SKi horSeNS
Jens Hjernøesvej 23
8700 Horsens

SurF & SKi aalborG
Kuhlausvej 11
9200 Aalborg SV

hent det i 
din surf 
& ski butik

det nye skinews 
ude 
nu! 
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fall / winter collection 2013

sebastian garhammer in heli loft jacket & heli aero pant


