
Skandinaviens största skidresebyrå, Skinetworks, lanserar en ny, miljömedveten satsning till kommande 
säsong. Till vintern 2020/2021 erbjuder man svenska och danska skidentusiaster möjlighet att välja tåg 
som transportform till sin skidsemester. Till premiären av denna transportform erbjuder både Nortlander 
och Slopetrotter skidresor med tåg till 10 skidorter i Österrike.  

På Skinetworks har vi lyssnat till vad som blivit sagt i den senaste tidens klimatdebatt och är därför stolta över att kunna 
erbjuda ett mer klimatvänligt och samtidigt bekvämt resealternativ till våra gäster. Av den anledningen går vi “all-in” och 
har köpt över 1.100 platser på tågen i veckorna 6 –10. Det gör vi för att säkerställa att så många gäster som möjligt har 
möjlighet att välja en mer miljövänlig transportform, berättar Toke Hyldgaard, Sälj - och Marknadsdirektör på Skinetworks 
där varumärkena Nortlander och Slopetrotter ingår.  
 

KÄRT ÅTERSEENDE - NY SAMARBETSPARTNER  

Det är faktiskt inte första gången som Skinetworks erbjuder skidresor med tåg. För 8 år sedan använde Nortlander sig av 
tåg som transportform, den gången var det Skiexpressen som körde chartergäster från Sverige till Alperna. 

Denna gång arrangerar Skinetworks tågresorna i samarbete med Snälltåget, vilka har varit aktiva på svenska marknaden 
sedan 2006.  

Vi har ingått partnerskap med Snälltåget gällande våra resor med tåg. Detta ger våra gäster ett mer miljövänligt alternativ 
än att flyga och är ett mer bekvämt alternativ till att åka bil, säger Toke. 

Att både Skinetworks och Snälltåget är erfarna aktörer på marknaden säkerställer bra service och en bekväm resa ned till 
de fantastiska Alperna. Skinetworks ser att det är ett mycket större fokus på miljövänliga resor idag än vad det var för 10 
år sedan, vilket också bidragit till den satsning man nu gör. 

TRON PÅ ETT MILJÖANPASSAT RESMÖNSTER

I dagens samhälle sätts ett större fokus på hur våra resmönster sätter direkta spår på vår moder jord. 
Detta till trots har svenskarna de senaste åren spenderat mer och mer pengar på resor, och vår reslust ser knappast ut till 
att försvinna.  

Som resebyrå tror vi inte att man kommer resa mindre i framtiden – men vi kommer helt säkert i högre grad att tänka över 
våra val vid val av transport och semesterform, fortsätter Toke. 

Med hjälp av miljövänliga satsningar såsom denna kommer svenskarna även i fortsättningen kunna utforska och njuta av 
Alperna. 
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8 DAGARS SKIDÅKNING

Den nya transportformen innebär också en annan riktigt stor fördel, förutom den viktiga miljöaspekten - den ger möjlighet 
till 8 dagars skidåkning istället för 6 dagar, som är det normala vid resor med flyg.  

Eftersom färdmedlet ingår i en skidresa gäller paketreselagen och gästerna har därmed samma fördelar och garantier som 
vid våra övriga paketresor.  

Kliv på tåget fredag eftermiddag, njut av resvägen i din kupé och var framme i Alperna lördag förmiddag. 

TÅGTIDER – TÅG TUR & RETUR
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FAKTA - OM SKINETWORKS 

Skinetworks är Skandinaviens största skidresebyrå och består av de välkända varumärkena Nortlander, Slopetrotter, 
Summitweek, Danski och Active Alps.  

Skinetworks lever för, och är passionerade kring skidåkning och den aktiva semesterformen, och har sedan 1981 erbjudit 
det bästa av Alperna både sommar och vinter. Skinetworks har genom alla år varit medlemmar av rejsegarantifonden vilket 
säkrar våra gäster en trygg semester.  
 

KONTAKT 

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