
Familieejede SKI TOTAL har i snart 35 år arrangeret skiferier i sær-
klasse 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.

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) 

3 gode wellness tilbud!

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

Mulighed for tilkøb af tre retters gourmetmenu på Chalet SKI TOTAL
Alle priser er inkl. slutrengøring, linned, moms, skatter og gebyr til rejsegarantifonden. 

Wellness skiferie 
i uge 3
Direkte fly CPH - LYON t/r. 
(Udrejse, fredag 10/01 kl. 15:25 –
17:35 - Hjemrejse, fredag 17/01 
kl. 12:40 – 14:55

Transfer t/r

Bagage 23kg plus håndbagage

7 overnatninger i ny 6 personers 
wellness lejlighed med fri wifi 
- direkte på pisten.

Fri adgang til indendørs pool,
wellness og fitness

Liftkort til hele området i 6 dage
og dansk guide service

Personpris med fly 6.245 kr.
ved 6 personer, 7.145 kr. ved 
4 personer (minus evt. børnerabat)

Personpris kør selv 3.995 kr.
ved 6 personer, 4.895 kr. ved
4 personer (minus børnerabat)

Wellness skiferie 
i uge 4
Direkte fly CPH - LYON t/r. 
(Udrejse, fredag 17/01 kl. 15:25 –
17:35 - Hjemrejse, fredag 24/01 
kl. 12:40 – 14:55

Transfer t/r

Bagage 23kg plus håndbagage

7 overnatninger i ny 6 personers 
wellness lejlighed med
fri wifi - direkte på pisten.

Fri adgang til indendørs pool,
wellness og fitness

Liftkort til hele området i 6 dage
og dansk guide service

Personpris med fly 6.445 kr.
ved 6 personer, 7.245 kr. ved
4 personer (minus evt. børnerabat)

Personpris kør selv 4.195 kr.
ved 6 personer, 4.995 kr. ved
4 personer (minus børnerabat)

Wellness skiferie 
i uge 5
Direkte fly CPH - LYON t/r. 
(Udrejse, fredag 24/01 kl. 15:25 –
17:35 - Hjemrejse, fredag 31/01 
kl. 12:40 – 14:55

Transfer t/r

Bagage 23kg plus håndbagage

7 7 overnatninger i ny 6 personers 
wellness lejlighed med
fri wifi - direkte på pisten.

Fri adgang til indendørs pool,
wellness og fitness

Liftkort til hele området i 6 dage
og dansk guide service

Personpris med fly 6.945 kr.
ved 6 personer, 7.445 kr. ved
4 personer (minus evt. børnerabat)

Personpris kør selv 4.595 kr.
ved 6 personer, 5.095 kr. ved
4 personer (minus børnerabat)

Se 
video 
her

Dansk 
børneskiskole

Book NU og få 
gratis morgenmad

på Chalet 
SKI TOTAL

Sandsynligvis den bedste 
skiferie, du kan finde!

http://www.ski-total.dk/galleri

