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Nyt magasin på gaden
Profetien om, at ”… byger der går og kommer, det er den danske sommer” gik i år desværre i opfyldelse.
Sommeren 2011 blev slet ikke den sommer, vi alle havde drømt om. For lidt sol. Og spandevis af regn.
Så vort feriehungrende folk, har brug for noget at se frem til… Snart er høsten i hus. Sensommeren er
over os, og inden vi ser os om, falmer skoven trindt om land…
Men hver årstid, sin charme. Og spørger man danskerne, hvilken ferie de nødigst vil gå glip af,
lyder svaret prompte: Vinterferien på ski – og helst til Alperne. Med Østrig og Italien som de
absolutte favoritdestinationer.
Med sine 20 år i rejsebranchen, står Højmark Rejser igen i år parat til, i sæsonen 2011-12, at sende
tusindvis af kvalitetsbevidste, glade og forventningsfulde skifreaks sydpå.
Højmark Rejser har netop sendt sit nye Blue Skiing Magazine 2012 på gaden (kan rekvireres
på www.hojmark.dk/katalog). I anledning af Højmark Rejsers 20-års jubilæum byder vi på et
stort og varieret udbud af gode, fristende tilbud på skiferie i særklasse:
-

Prøv den nye Højmark-destination Schladming, som østrigerne selv er ellevilde med, og som
flere gange af verdens førende skimagasiner har fået prædikatet ”International Topklasse”.

-

Smutture til Alperne med fly, for alle dem, der er til 3 eller 4 dages intenst skiløb – og afterski
- alene eller med ”holdet” (kortklubben, kollegerne – eller hvorfor ikke konen eller kæresten!) og som bare ikke kan rive en hel uge ud af kalenderen.

-

Hos Højmark Rejser er solo-voksne med børn kærkomne gæster, som vi specielt kræser
for.

-

Ud fra devisen ”mennesker mødes – og herligt skiløb opstår på pisterne” tilbyder vi, specielt til
singler og par, der bare ikke kan få skiløb nok, ”Venskabsuge i Zell am See”, ”Off-piste
skirace i St. Anton”, ”Skisafari i Canazei” og ”Alpesfari med indlagt adrenalinkick i
sublime Salzburger Land”.

-

Højmark Rejsers familiekoncept byder – når hele familien er af sted på ski, afhængig af
destination – på et væld af enhedspriser, gratis liftkort (2-12-årige), billig skileje, lav pris
på garanteret dansk skiskole, øvrige rabatter og gratis entréer (fx Wasserwelt i Wagrain)

-

”Og sidst, men bestemt ikke mindst”, fortæller marketingchef Susanne Thinggaard, ”vil netop de
mindste Højmark-gæster kunne se frem til mødet med et nyt medlem af Højmark-familien, vores
nye maskot, ELLIOT, der fra i år overtager Skibavianens job i Alperne. Skibavianen har i årevis
lavet sjov og ballade med tusindvis af danske børn, og assisteret, når de skulle træde deres
første ski i Højmark-regi. Men Skibavianen er blevet kaldt hjem til Borneo, hvor han skal være ny
træner for Borneo’s snowboard-landshold. Og hvad var vel mere naturligt, end at bede hans
fætter Elliot om at springe til…”.
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