
Gode grunde 
til at rejse med 
SKI TOTAL
• LUKSUS lejligheder med beliggenhed 
direkte til pisten – ægte SKI IN - SKI OUT

• Ideelt skiløb for alle niveauer 

• Danske SKI TOTAL guider på de fleste 
børneskiskole hold 

• Børneskiskole fra 3 års alderen 

• Liftkøer er meget sjældne 

• God plads på pisterne 

• Chalet SKI TOTAL (eget lejligheds chalet)
med ny istandsatte lejligheder, restaurant, 
afterski bar og legerum for de små 

• Lækker 3 retters menu og børnemenu på
Chalet SKI TOTAL 

• Gratis ski og støvle leje for børn 0-11 år

• Unikt service niveau med ejerne og mange
guider til rådighed 24 timer i døgnet 

• GRATIS WIFI i Chalet SKI TOTAL 

• Prisgaranti (Chalet SKI TOTAL) 

Info og bestilling: vinter@skitotal.dk eller ring til 70 27 01 74

Begrænset antal rejser. Tilbuddene er gældende så længe vi har ledige rejser. Priserne er inklusive skatter, afgifter og moms. 
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1716.

GRATIS Wifi
I CHALET 
SKI TOTAL

GRATIS 
leje af ski 

og støvler til 
børn under 

12 år 

MINI SKIFERIE
lejlighed direkte ud til pisten
- ÆGTE SKI IN / SKI OUT

TILBUD 1
Ta’ din familie eller gruppe
med på mini skiferie, hvor 
i bor i en lækker Premium 
lejlighed med ægte 
SKI IN / SKI OUT og bliver 
forkælet med morgenbuffet 
og 3-retters Gourmet 
aftenmenu!

· Lørdag 16. marts til torsdag  21. marts

· Fly fra København t/r

· Transfer t/r
· Premium lejlighed med ægte 
SKI IN/SKI OUT
· Morgenbuffet og 3-retters 
Gourmet aftenmenu
· 4 dage på ski i hele området 
(Le Grand Domaine)

Pris pr. person

4.995.- 
(inkl. fly og transfer)*

Pris pr. person

3.995.- 
(kør selv)*

Pris pr. person

3.395.- 
(kør selv uden pension)*

* (v/4 betalende i en 4 personers
Premium lejlighed)

TILBUD 2
Du bruger kun 3 feriedage 
– og får 4 hele dage på ski, 
hvor du bor i en lækker 
Premium lejlighed med ægte
SKI IN / SKI OUT og bliver for-
kælet med morgenbuffet og 
3-retters Gourmet aftenmenu!

· Torsdag 21. marts til tirsdag 26. marts
· Fly fra København t/r
· Transfer t/r
· Premium lejlighed med 
ægte SKI IN/SKI OUT

· Morgenbuffet og 3-retters 
Gourmet aftenmenu

· 4 dage på ski i hele området 
(Le Grand Domaine)

Pris pr. person

5.195.- 
(inkl. fly og transfer)*

Pris pr. person

4.195.- 
(kør selv)*

Pris pr. person

3.595.- 
(kør selv uden pension)*

* (v/4 betalende i en 4 personers
Premium lejlighed)

TILBUD 3
En mini skiferie til dig, der 
har brug for lidt mere skiferie.
Her bor du i en lækker 
Premium lejlighed med ægte
SKI IN / SKI OUT og bliver 
forkælet med morgenbuffet og
3-retters Gourmet aftenmenu!

· Tirsdag 26. marts til lørdag 30. marts
· Fly fra København t/r
· Transfer t/r
· Premium lejlighed med 
ægte SKI IN/SKI OUT

· Morgenbuffet og 3-retters 
Gourmet aftenmenu

· 3 dage på ski i hele området 
(Le Grand Domaine) med mulighed 
for 4 dage ved kør selv.

Pris pr. person

4.795.- 
(inkl. fly og transfer)*

Pris pr. person

3.795.- 
(kør selv)*

Pris pr. person

3.195.- 
(kør selv uden pension)*

* (v/4 betalende i en 4 personers
Premium lejlighed)


