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Stena Line sender soloforældre på skiferie
Enlige forældre kan siges at være i samme båd, og det tager Stena Line helt bogstaveligt i januar 2019,
når rederiet relancerer en skiferiemodel, der er skræddersyet til solo-forældre.
Stena Line introducerede sidste vintersæson skiferiekonceptet ”Solo med børn på ski”. Det blev så godt
modtaget af enlige forældre, at rederiet gentager skituren i den kommende sæson. Rejsen er dedikeret til
forældre, som gerne vil rejse på skiferie med deres børn, men som ikke har en anden voksen
rejsekammerat at rejse sammen med. Sidste vintersæson blev turen hurtigt udsolgt, og Stena Line har
derfor store forventninger til konceptet denne sæson, hvor rederiet tilbyder to rejser til Beitostølen i
Norge.
”Vi har lagt særlig vægt på, at det skal være så let og overskueligt som overhovedet muligt at rejse på
skiferie med børn, også selvom du er alene med dem. Derfor har vi nøje udvalgt en destination og en
pakke, som er både børnevenlig og let at gå til”, siger Gitte Krog, som er salg- og marketingchef hos Stena
Line.
De to rejser i 2019 går til Beitostølen og finder sted mandag til lørdag i henholdsvis uge 3 og uge 4, og
billetterne er nærmest revet væk. Uge 4 er allerede udsolgt, men der er stadig pladser til skiglade børn
ifølge med én voksen i uge 3. Udrejse er mandag aften klokken 18.30 med færgen Stena Saga til Oslo, hvor
gæsterne overnatter i kahyt. Næste morgen, når færgen kommer i havn, køres gæsterne til Beitostølen i
bus. Gæsterne ankommer til skistedet inden frokost, hvilket giver mulighed for en hel dag på løjperne
allerede på ankomstdagen.
I Beitostølen indlogeres alle gæster, der rejser ”Solo med børn på ski” på samme hotel. Fra hotellet er der
kort gå-afstand til alpine skipister samt langrendsspor og børnevenlige aktiviteter.
”Rejser du solo med børn på ski med Stena Line, er der tænkt på det hele - det eneste, du skal gøre, er at
tage børnene med og komme af sted. En ekstra bonus er, at alle har det til fælles, at de er alene-forældre
og derved i samme situation, så der er rig mulighed for at falde i godt selskab, børnene kan lege og både
børn og voksne kan få nye venner,” siger Gitte Krog.
Turen inkluderer færge t/r, bustransport til destinationen, ophold, morgen- og aftensmad, liftkort, 20
procent rabat på skileje og 10 procent rabat på skiskole og aktiviteter.

Billedtekst: I januar 2019 kan soloforældre, som vil på skiferie med deres børn, komme i samme båd. Stena
Line relancerer nemlig skiferiekonceptet ”Solo med børn på ski”.
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Om Beitostølen
Familievenlige pister, sjove aktiviteter, og udfordringer for alle niveauer venter i smukke Beitostølen ved
Jotumheimen, hvor der er kort afstand til det hele, og man kommer let rundt på ski eller til fods. Foruden
de alpine løjper er der også snow park samt ikke mindre end 320 km flotte langrendsløjper.
Om Stena Line
Stena Line er verdens største privatejede færgerederi og råder over 38 fartøjer samt 21 færgeruter i
Nordeuropa. Stena Line er dermed en vigtig del af det europæiske logistiknetværk og spiller en væsentlig
rolle for turismen i Europa. I Danmark sejler Stena Line på ruterne Frederikshavn-Göteborg, FrederikshavnOslo og Grenå-Varberg. Stena Line er et familieejet datterselskab i Stena A/S, der blev grundlagt i 1962 og
har hovedkontor i Göteborg. Stena Line er en del af Stena AB, som har omkring 15.000 ansatte og en årlig
omsætning på over 30 milliarder danske kroner.

