
Selvom rejsebranchen er hårdt ramt i disse tider, så ser Skandinaviens største skirejsebureau, Skinetworks, 
fremad. Derfor har de lavet en ny, grøn satsning til sæsonen 2020/2021. Til den kommende sæson vil de 
tilbyde skiglade danskere og svenskere at tage toget på skiferie til 12 forskellige destinationer i Østrig. 

Hos Skinetworks, der blandt andet består af Danski, Nortlander og Slopetrotter, har vi lyttet til klimadebatten, og vi er derfor 
glade for at kunne tilbyde et klimavenligt, men også komfortabelt, rejsealternativ til vores gæster. Vi har derfor også valgt 
at gå all-in og har købt over 1.100 pladser i toget fra uge 6-10, fortæller Toke Hyldgaard, Salg- og Marketingsdirektør i 
Skinetworks. 

GENSYNETS GLÆDE MED TOG   

Det er ikke første gang, at Skinetworks har tilbudt skirejser med tog. For 8 år siden kørte Danski og Nortlanders sidste tog, 
Ski-expressen, som var det sidste ski-tog der kørte chartergæster fra Danmark til Alperne.  

I to af vores brands har vi før udbudt disse togrejser, men stoppede af forskellige årsager - men er stolte over, at vi nu 
igen er det eneste skirejsebureau i Danmark, der tilbyder skirejser med tog til Alperne. Vi samarbejder med Snälltåget om 
disse togrejser, som giver et mere miljøvenligt alternativ til fly og et mere komfortabelt alternativ til kør-selv, siger Toke 
Hyldgaard, Salg- og Marketingsdirektør i Skinetworks. 

Desuden ser Skinetworks nu et meget større fokus på klimavenlige rejser end for 10 år siden, hvilket også har gjort 
udfaldet i den store satsning.  

OTTE HELE SKIDAGE 

Denne nye rejseform med tog har en anden god fordel – den giver nemlig mulighed for otte dage på ski fremfor de 
klassiske seks, som er normalt ved en flyrejse. Samtidig er man stillet præcist lige så sikkert, som når man køber en 
almindelig pakkerejse med de samme fordele og garantier.

TROR PÅ FREMTIDEN 

Rejsebranchen var en af de første brancher, som blev påvirket af COVID-19 med lukkede grænser og ændrede rejsevejledninger 
– og som stadig er meget påvirket. Men hos Skinetworks kan det mærkes, at rejselysten blandt danskerne stadig er der, 
og hver uge er der flere og flere der booker en skirejse. Man tør drømme og planlægge ferien uden for de danske grænser 
- som man plejer. Toke Hyldgaard, Salg - og Marketingsdirektør i Skinetworks fortæller: 

Vi som rejsebureau er glade for, at grænserne igen er åbne - og vi håber, at de forsætter med at være det, så vi kan starte 
vores sæson til december - ellers har vi ikke et firma længere. Det er også derfor, vi satser stort på dette tog, for vi tror på, 
at vi til vinter igen kan vise vores gæster det bedste af Alperne - med en mere miljørigtig transportform.
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FAKTABOKS – TOG FRA OG TIL

Togrejsen er inkl. transfer fra alle afstigningssteder undtaget Zell am See, hvor toget holder midt i byen.  

FAKTABOKS - OM SKINETWORKS 

Skinetworks er Skandinaviens største skirejsebureau, der består af de kendte brands Nortlander, Slopetrotter, Danski, 
Active Alps og Summitweek. Skinetworks lever og ånder for skiløb og aktiv ferie, og har siden 1981 tilbudt det bedste af 
Alperne både sommer og vinter. Skinetworks har alle år været medlem af Rejsegarantifonden, som sikrer at du som gæst 
er bedst muligt stillet.  

KONTAKT

Toke Hyldgaard – Salgs- & Marketingsdirektør i Skinetworks 
Mobil: +45 27 85 23 35  
Mail: toke@skinetworks.com
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