
FLY MÖRKRET!  I  Mae Phim har vi minst 12 timmar dagsljus under vår  mörka  årstid.

Phuket

Bangkok

Mae Phim

NYHETER
BO UTAN EXTRA KOSTNAD

i lägenhet på 36 kvm1.
UTFLYKT

”Två huvustäder i ett nötskal”2.
UTFLYKT

”Nationalparksduo” med 
gränsmarknad och hembesök 

hos en privat familj.

3.

FÖRLÄNGNING
6 dagar på Koh Chang4.

SPELA GOLF I THAILAND
paket med 5 banor och golfvärd5.

SPF Draken och CK:s Resor erbjuder nu tre spännande resor

Vi upprepar denna omtyckta nästan All - 
inclusive-resa till Thailands genuina pärla

Badparadiset Mae Phim
Guider för tionde året i följd: Christer och Tomas
Avresor: 14/11 2019 och 30/1 2020 samt även 21/10, 2/11, 26/11 2019, 
6/1, 18/1, 11/2, 24/2 och 7/3 2020. 
14-dgrsresa med härliga bad, spännande utflykter och ett Mecka för fisk- och skaldjurs- 
älskare. Endast 19.985:- (inkl. er  rabatt), med möjlighet till förlängn. med 6 alt. 12 
dagar för endast 3.900:- resp. 7.600:-/pers. i dbl-rum inkl. frukost och middagar.

Special på resorna 14/11 och 30/1: Boule och/eller vandring!
På dessa två resor kan ni spela Boule under ledning av SPF Kungsholmens boule-  
entusiast Lasse Roxtorp på hotell Princess nyanlagda banor i deras lummiga trädgård. 
Lasse har även lagt upp olika vandringsrutter i Mae Phims omgivningar och alla våra 
gäster är välkomna att följa med på dessa vandringar.

     I priset ingår:
• Flyg t/r samt transfer flygpl-hotellet
• Boende på hotell Princess el Avatara lgh
•  Frukost och middagar
•  Måltidsdrycker, ej alkoholhaltiga
•   Tre helkroppsmassage
•   Utfärder (värde ca 2.000 SEK)
•   Christers och/eller svensktalande  
 lokalguides tjänster 
•   Och sist, men inte minst, all dricks  
 under måltider och utfärder.

För mer info, reseberättelser 
m.m. gå in på www.cksresor.se

Res medSPF och få2.000:-RABATT!
NYHET!LONG STAYupp till 53 dagar Läs mer påcksresor.se

Pris endast 19.985:-/person i dubbelrum(med er rabatt) Enkelrumstillägg 2.400:-

10-års-jubileum för våra Mae Phim resor!

   Aktivitet:
•  Chi gong/jympa varannan 

Dramatiska Färöarna
med sina höga klippor, branta sluttningar och 
brusande hav. 
En - nästan - All inclusive resa 5-9 maj 2020
För de allra flesta svenskar är ögruppen helt okänd. Men det stora 
intresset för just Island har nu även smittat av sig på Färöarna. 

Till skillnad från Island har Färöarna inga vulkaner, gejsrar eller varma källor att 
skryta med. Men naturen är minst lika fantastisk som den isländska, om inte 
vackrare. Medan Island har många stäppliknande områden, så är Färöarna mer 
dramatiskt, med höga klippor, branta sluttningar och brusande hav. 

Vi är Sveriges största researran gör av resor med reseledare till bl.a. Färöarna. 
Följ med till denna annorlunda ö där du upplever något utöver det vanliga!

Anmälan till Lars Roxtorp, 070-646 91 33 eller larsroxtorp@gmail.com.

     I priset ingår:
• Flygresa och flygskatter t/r  Arlanda -   
 Färöarna
• Busstransfer t/r  flygplatsen – Tórshavn
• Alla utfärder enligt programmet 
• Övernattning i dubbelrum med dusch/ 
 wc på hotell Hafnia alt. hotell Føroyar
• Frukostbuffé, sista dagens morgon   
 lätt avresefrukost
• Fyra 2-rätters middagar
• Lunch dag 2, 3 och 4 (dag 2 i form av   
 lunchpaket från hotellet)
• Svensk reseledare samt    
 ”blandinavisktalande” lokalguide.

För mer info, reseberättelser 
m.m. gå in på www.cksresor.se

Res medSPF och få2.000:-RABATT!

     I priset ingår:
• Bussresa, bro- & vägavgifter
• Övernattning i dbl-rum på Skagen  
 Motel
• Frukostbuffé 
• Middag dag 1 och 2 (exkl dryck)
• Guidad privatvisning på Skagen  
 museum och Anchers Hus
• Besök i f.d. Skagens Sjömanskyrka inkl.  
 förmiddagskaffe
• Drachmannafton samt utfärder till  
 Grenen, ”Den Tilsandade Kirke” och  
 ”Öknen”

För mer info, reseberättelser 
m.m. gå in på www.cksresor.se

Upplev den unika kombinationen av 
att bo i Skagen och få privatvisning av 
Skagens Museum och Anchers hus.

Skagen 26-29 maj 2020 
Med Skagenspecialisten  
Christer som reseledare

 – och som alltid med kunniga reseledare och guider.
Beställ genom SPF Draken och få upp till 2.000 kronor i rabatt!

Vi bor på 
Skagen Motel, 
det enda hotell 
nära Skagens 
centrum där 
alla rum har 
dusch och toalett

Vi besöker också Grenen (Danmarks nordligaste udde, där 
haven möts), ”Den Tilsandede kirke”, Oddecentrat, Kandesste-
derna, ”öknen”, f.d. Svenska Sjömanskyrkan och konstnärshem-
met Drachmanns Hus.

Pris endast 6.785:-/person i dubbelrum(inkl. er rabatt) Enkelrumstillägg 1.200:-

Pris endast 18.485:-/person i dubbelrum(inkl. er rabatt) Enkelrumstillägg 1.200:-


