
Kære HovskiSnowskikunde! 

Så er HovskiSnowskiRejser på banen igen. 
  
Oven på dette års succesrige jubilæumstur, vil det uden tvivl vække jubel blandt garvede hovskivitter. 
Rygterne på sidste års tur om at bureauet var lukningstruet er hermed for tid og evighed manet i jorden. 
HovskiSnowski har det bedre end nogensinde, og stiller toptrimmet op til den kommende sæson.  
Vi har taget afsked med en løntung direktør, og selv om det er sket med et gyldent håndtryk i 
størrelsesorden, man normalt kun møder i bankverdenen, har det givet luft i budgettet, og håb for 
fremtiden. 
 
Og det vil man ikke være i tvivl, når man læser det tilbud, som her udbydes til vore gæster! 
 
Destinationschefen har stort set ikke haft en ledig stund siden vi kom hjem fra Canazei. Han har forhandlet. 
Og som vore kunder vil vide, så er han kendt som en benhård forhandler, som man skal helt tilbage til den 
gamle LO-formand Thomas Nielsens tid for at finde magen til. Hele den danske skirejsebureaubranche, 
ryster i skibukserne, når de står ansigt til ansigt med ham. Han indgyder respekt, hvor han kommer frem, og 
det nyder vore kunder godt af. 
 
I år har han f.eks. gennem lange og udmarvende dag, aften og nattemøder kørt sine forhandlingspartnere i 
sænk og forhandlet sig frem til et helt fantastisk tilbud, som vi ikke er spor i tvivl om vil ryge direkte ind på 
top tre listen over alle tiders tilbud. Og det siger ikke så lidt i HovskiSnowskiregi. 
 
Man har valgt at vende tilbage til Østrig. Til en i Hovski-kredse velkendt og højtelsket destination, nemlig 
Saalbach-Hinterglemm området, der i år er blevet udvidet til også at omfatte fiberbrunn. 
Det valg er der mange der bliver glade for, og når vi så fortæller, at vi kommer til bo på et hotel, der ligger 
bare 30 m. fra pisten, vil endnu flere juble. Og oven i købet har vi denne gang hotellet helt for os selv. 
 
Hotellet hedder ”Pinzgauerhof”  og ligger i Hinterglemm. Der er plads til 60 personer i 28 dobbeltværelser 
og 4 enkeltværelser. Derudover råder det over sauna og spa, og der er garage med gratis parkering til kør-
selv-folket. Så er der naturligvis halvpension og 6 dages liftkort indregnet i prisen, som i år lander på 5300 
kr. ( kør-selv-pris)  Så bliver det vist ikke ret meget bedre!!! 
Det er som altid uge 3. ( 14.1 – 21.1 ) 
Fly fra Billund eller Kastrup til Salzburg (incl. transfer) koster 2100 kr. Skitransport 375 kr. 
Man kan også vælge bus. Det koster 1100 kr. tur/retur.der er ingen seniorrabat i salbach. 
Forlængelse af liftkort til 7 dage: 200 kr. Til 8 dage: 400 kr. 
Tillæg for enkeltværelse 1000, der er 4 værelser der fordeles efter først til mølle princippet 
 
Vores trofaste kunder har ganske som de plejer fortrinsret. Det er en hel naturlig del af 
HovskiSnowskiRejsers velkendte kundeplejeprogram. Et program, der gennem årene har bragt os helt til 
tops blandt verdens førende skirejsebureauer, og som vore kunder altid har sat pris på. 
Den 15. oktober åbnes der for debutanter. Men vort bud er, at alle pladserne for længst er besat, når vi når 
så langt. 
Så spørgsmålet er, hvor lang tid man tør vente? 
 
Du kan sikre en plads ved at indbetale dit beløb på kontonr.7729-1310033 og tilføje trøjestr. 
Vil du med fly, så bestil med det samme, tilføj om det er billund eller kastrup. 
Bestil også skitransport med det samme. 
Eneværelse, husk der er kun 4. 
Det samme gælder udvielse af liftkort. 



Afbestillingsforsikrink har de fleste i deres årsrejse forsikring. 
Det samme gælder hjemrejseforsikring. 
Vi er nu blevet så store, at vi ikke mere har styr på jubilæum, så hvis du har 5 – 10 – 15 – eller 20 år på 
bagen i hovskisnowski regi, så gi os et pip om det. 
Har du spørgsmål så kontakt birger, tlf nr. 61777115, der er døgnåbent. Eller mail 
Sprams153@gmail.com 
Hvis du ikke har tilmeldt din email, så gør det lige til mig, så sørger jeg for at du kommer på listen så snart 
der er nyt fra direktionen. 
 
De bedste hilsner - Direktionen 
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