
Varmt välkomna såväl nya som 
Nerja-återvändande SPF:are! På 
bilden njuter några av våra besökande 
seniorer av torsdagsfikat på Nerja-
lunas innergård vid BokaNerja-
kontoret, hit är du alltid välkommen! 

Den här resan bor du bekvämt och 
centralt på fina Hotel Plaza Cavana.

 Hotellet har fantastiskt läge granne med 
Europabalkongen, takterass med pool, 
frukostbuffé och nära till vårt kontor i 
Gamla Stan.

Specialresor
SPF Stockholm

Tvåveckorsresa till Nerja - avresa 3/11 eller 5/2

Nu reser du tryggt igen! Svenskägda resebyrån BokaNerja 
erbjuder förmånliga resor till de SPF:are som nu äntligen kan fly 
den mörka vintern för att njuta av soliga Spanien, och samtidigt 
få lite trevligt umgänge. BokaNerja har svensk personal på plats, 
service, utflykter och även extra omsorg & trygghet - NerjaCare.

Stockholmsdistriktet
Sörmlandsdistriktet
Skånedistriktet
Norra Älvsborgsdistriktet

Erbjudande för 
SPF Stockholmsdistriktets medlemmar!



Ni förenar ett bekvämt hotellboende med 
svensk service och god gemenskap med 
våra övriga svenska vintergäster. 

Vill ni prova på att bo några veckor i 
Spaniens mysigaste stad med Europas 
bästa vinterklimat så finns det inget 
förmånligare. Vår verksamhet är centrum 
för skandinaverna i staden och de flesta 
återvänder varje år. Vi brukar varna för 
att ett besök till Nerja är vanebildande 
- så välkommen till Nerja, den bästa av 
världar!

Nerja är en fantastiskt vacker liten 
oförstörd andalusisk stad vid havet. Här 
härskar fortfarande småskalighet, låg 
bebyggelse med vitkalkade hus, smides-
järn och blommor. Samtidigt så finns det 
ett stort antal bra restauranger, mysiga 
butiker och serveringar vilket gör det ge-
mytligt att vandra runt och lätt att leva. 

Staden är inte större än att man med 
lätthet går överallt. Nerja har fortfarande 
en stark prägel av den fiskeby det nyss 
var, och är en riktig stad där folk bor och 
arbetar. Det kanske bidrar till den my-
cket vänliga stämning som råder och det 
faktum att de allra flesta blir förälskade i 
Nerja och återkommer år efter år. 

Det finns bra stränder och även om de 
flesta inte badar på vintern så finns det ett 
stort antal dagar då det är skönt att vara 
på stranden eller takterrassen. 

Det är ett väldigt skönt klimat att vara 
aktiv i - promenera, sola, sitta på caféer 
eller åka på utflykter. På kvällarna 
lyser varma gatlyktor upp de små trevliga 
gränderna, och det finns gott om trevliga 
restauranger året runt.

Till oss kan man åka även om “man inte 
är i nyskick” som en gäst sa. För er trygg-
het så samarbetar vi med läkarcentral 
med ambulans och behöver ni mer assis-
tans så har vi utökad service genom vår 
verksamhet NerjaCare. Självklart följer 
vi rekommendationer kring Covid19, och 
alla turister i Andalusien omfattas av ett 
speciellt trygghetspaket med garanterad 
vård mm.

Care



Statistiskt så har just området runt Nerja 
Europas bästa klimat, framförallt vinter-
tid. Det kallas därför Costa Tropical då 
det är den tydligaste subtropiska zonen 
i Europa.  Anledningen är dels att det 
ligger långt söderut nära den afrikanska 
kontinenten och dels att området effek-
tivt skyddas från nordliga vindar av det 
mäktiga Sierra Nevada. Den dramatiska 
naturen runt staden med bergstoppar 
och bergstungor som skjuter ut i vattnet 
gör området förödande vackert. Utsik-
terna över både hav, stad och berg är 
bedårande.

En normal vinterdag når temperaturen 
oftast upp till ca 18 grader i skuggan 
och så fort solen skiner (statistiskt 
24 dagar i januari) så känns det 
som en svensk försommardag. 

 Har du lust och ork att uppleva   
      mer runt Nerja så följ med på våra 
populära guidade utflykter! Bara några 
kilometer från Nerja ligger Europas störs-
ta grottor vilka är Spaniens tredje mest 
besökta sevärdhet. Ca 6 km upp i bergen 
blänker vitkalkade Frigiliana i solen, byn 
som två gånger har blivit utsedd till både 
Andalusiens och Spaniens vackraste by, 
väl värd ett besök! Med buss 1 timme 
kommer vi till Granada med det fantastis-
ka Alhambra, en kulturupplevelse utöver 
det vanliga och en gång den moriske 
sultanens palats. 

Vi har en mängd utflykter med våra svenska reseledare till fina 
utflyktsmål runt Nerja med andalusisk mat och kutur, så det finns 
mycket att välja på.  

Alla som anmäler sig får förslag från oss på aktiviteter och utflykter, 
som man kan ansluta sig till om man har lust!



Totalpris 14 dagar,
3-17 november 2021

eller
5-19 februari 2022
inkl flyg per person

från 1279€
Detta inklusive: 
- Bekvämt direktflyg med SAS
Arlanda - Malaga t.o.r.
- Transfer t.o.r. Malaga-Nerja
- Boende på Plaza Cavana  del
i dubbelrum
- Frukostbuffé alla 14 dagarna
- Välkomstmöte med tapas
- Våra trevliga torsdagsfika
- Gemensam utflykt till Alpu-
jarras med vinprovning och
tapaslunch

I samarbete med

Anmäl dig smidigt direkt på vår 
hemsida, eller kontakta oss.
Enkelrum eller lägenhet kan fås mot 
tilläggkostnad.
Läs mer och se bilder och filmer på 
www.bokanerja.se

BOKA HÄR
Varmt välkommen till oss!
Timo & Tuva och Boka Nerja Teamet
Kontoret svensk telefon 08-446 803 48
Kontoret spansk telefon +34 952 52 0467

Varmt välkommen till oss!

Vi finns på plats i Nerja, och våra
paketresor innebär hög säkerhet
och trygghet med resegarantier 
och resebyråbestämmelser.

Anmälan snarast, först till kvarn...

Fråga Margitta om SPF-resorna!
 margitta@bokanerja.se

Stockholmsdistriktet
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