
TILBUD 2
4 hele skidage i 
skønne Valmorel
• Premium lejlighed direkte 
ud til pisten
• Morgenbuffet og 3-retters 
gourmet menu hver aften
• Liftkort til hele skiområdet
• Sengelinned
• Slutrengøring
• Tirsdag 22. – søndag 27. marts
• Fly fra København t/r inkl. 
23kg bagage og transfer t/r 
til Valmorel

Pris pr. person ved 4 personer 
i 4 personers Premium lejlighed

6.995.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

Pris pr. person ved 2 personer 
i 2 personers Premium lejlighed

7.195.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

TILBUD 3
4 hele skidage i 
skønne Valmorel
• Premium lejlighed direkte 
ud til pisten
• Morgenbuffet og 3-retters 
gourmet menu hver aften
• Liftkort til hele skiområdet
• Sengelinned
• Slutrengøring
• Søndag 27 marts. – fredag. 1.april
• Fly fra København t/r inkl. 
23kg bagage og transfer t/r 
til Valmorel

Pris pr. person ved 4 personer 
i 4 personers Premium lejlighed

6.995.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

Pris pr. person ved 2 personer
i 2 personers Premium lejlighed

7.195.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

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

           
          
          

            
          

          
           

       

          
           

         
           
            

          
          

        

Gode grunde
til at rejse med
SKI TOTAL
• Perfekt 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
(lejligheds chalet) med Premium 
lejligheder, restaurant, afterski bar 
og aktivitetsrum til de små 

• Lækker 3 retters menu og børnemenu
på Chalet SKI TOTAL 

• GRATIS leje af ski/støvler til børn 
under 13 år (max længde 150 cm 
standard udstyr) 

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

• GRATIS WIFI i Chalet SKI TOTAL 

• Prisgaranti (Chalet SKI TOTAL) 

   

           

          
            

  
  

      
     

     
   

 

   

      
     

   

    
  

      
   

    
      

   

    
     

  

  
  

      
     

     
   

 

   

      
  

     

    
  

      
   

    
     

   

    
     

  

  
  

      
     

     
   

 

   

       
  

     

    
  

      
   

    
     

   

    
     

  

 
 

 

    
 
  
 

   
   

TILBUD 1
3 hele skidage i 
skønne Valmorel
• Premium lejlighed direkte 
ud til pisten
• Morgenbuffet og 3-retters 
gourmet menu hver aften
• Liftkort til hele skiområdet
• Sengelinned
• Slutrengøring
• Fredag 18. – tirsdag 22. marts
• Fly fra København t/r inkl. 
23kg bagage og transfer t/r 
til Valmorel

Pris pr. person ved 4 personer 
i 4 personers Premium lejlighed

5.795.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

Pris pr. person ved 2 personer 
i 2 personers Premium lejlighed

5.995.-
inkl. fly fra Kbh og transfer t/r

Info  og  besti l l ing  på  vinter@skitotal .dk  el ler  RING t i l  70 27  01  74

Sandsynligvis den bedste 
skiferie, du kan finde!

Familieejede SKI TOTAL har i 35 år arrangeret skiferier i særklasse til
familier og voksne skigæster ved at koncentrere hele vores indsats om
én destination – nemlig smukke Valmorel i Frankrig. 

For at sikre den høje kvalitet, bor og arbejder vores ejere hele sæsonen
i SKI TOTAL’s eget lejligheds chalet i Valmorel. Sammen med vores
kokke og mange guider fokuserer vi konstant på det høje service-
niveau, tryghed, kvalitet og nærvær, så din ferie med SKI TOTAL 
i Valmorel bliver en uforglemmelig oplevelse.  

Med over 170 kilometer pister og super gode offpiste muligheder på
alle niveauer er Valmorel et sted for alle - nybegyndere, erfarne og
eksperter! Det er et af Frankrigs hyggeligste skisports områder, hvor
det gode franske skiløb er mikset med den østrigske charme og idyl. 

Du bor direkte ud til pisten i vores eget lejligheds chalet med Premium
lejligheder, bar, restaurant og aktivitetsrum for børnene – eller i nært-
liggende wellness lejligheder – også direkte ud til pisten. Og byens
charmerende gågade ligger kun få minutters gang fra lejlighederne.

Chalet skiferie med gourmet mad

Dansk 
børneskiskole

Chalet 
skiferie med
gourmetmad


