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David Wahlberg <wahlberg82@gmail.com>

W: Test - Nyhetsbrev
SPF
BokaNerja inom
jan-17
Kära vänner och
samarbetspartners
SPF Norra Älvsborg

Dags för ett Nyhetsbrev för att uppdatera er lite om vad som händer i Nerja, den bästa av världar.
agnus@bokanerja.se <magnus@bokanerja.se>
Mon, Jan 23, 2017 at 3:33 PM
o: David Wahlberg <david@pixelmania.se>
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hemsida. Vi ber er därför sända detta till alla.
Vid frågor så vänd er gärna till distriktskansliet men för att avlasta dem så
kan jag ju ändå avslöja att bokningskoden för att visa att ni hör till SPF N. Älvsborg är Götapetter (så var
bussiga och se till att detta når alla). Det är SPF-medlemmar som har drivit frågan om samarbete och vi är
väldigt glada över denna uppmuntran och erkännande och gör allt vad vi kan för att motsvara förväntningarna.
Ni kanske har sett våra regelbundna annonser i Senioren och i SPF Stockholms digitala nyhetsbrev. De
aktuella rabatter som vi erbjuder hittar ni på vår hemsida http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
aktuella-erbjudanden-spf-seniorerna/
Vi har nu under vintern många från SPF nere hos oss med våra paketerade vinterresor.
Vi har nästan enbart haft sol och som vanligt varmast i Europa även om januari varit lite kallare än normalt och
vissa dagar ner mot 15 grader i skuggan och på nätterna ner till 8 grader. Då tycker man synd om dem som
inte bor modernt med värme. I solen är det förstås en helt annan sak.
Folk sitter och solar på dagarna och det känns som en svensk försommardag.

Vi
firade som vanligt Lucia med glögg och lussebullar med våra gäster och på julafton så hade vi traditionsenlig
knytislunch med julbord på innergården på Nerjaluna. Mycket glatt och trevligt.
Nyår firades också som vanligt nere på Europabalkongen. Hela Nerja är där och det slår en varje gång att det

Nyår firades också som vanligt nere på Europabalkongen. Hela Nerja är där och det slår en varje gång att det
aldrig är problem utan trots nyår och tusentals människor så är alla bara glada och har det trevligt. Nerja är en
oas i en stökig och orolig värld och vi får hoppas att det får förbli så.

Nu har vi kört igång våra tvåveckors vinterresor som går under januari till mars. Jättemånga som kommer till
oss i år och nästan allt är fullbokat. En del bor på fina Hotel Plaza Cavana och andra i våra lägenheter. Det är
ett mycket bra sätt att komma ner för att lära känna Nerja och oss.
Det innebär också högsäsong för våra utflykter och vi kör runt till alla intressanta resmål i
Andalusien i egen buss. Resorna leds alltid av Erik så det är bara hos BokaNerja som ni har
svensk reseledare.
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Ni kan alltid se aktuella utflykter i vår Eventkalender.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
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BokaNerja har redan många av de finaste lägenheterna centralt i Nerja och nu har vi ett mycket fint nytt
lägenhetshus att presentera, Plaza del Olvido.
Moderna lägenheter och med fin takterrass med pool, centralt läge i gamla stan, nära havet.
Dessa kommer att bli en favorit framöver.
http://www.bokanerja.se/vara-boenden/lagenheter/plaza-del-olvido/

David Wahlberg <wahlberg82@gmail.com>
Ni vet väl att ni kan boka nästan allt online direkt från vår hemsida i en krypterad och säker miljö.
Sedan tidigare går det ju att boka boende, transfer, utflykter, bilhyra, reseförsäkring på
http://www.bokanerja.se/boka/

W: Test - Nyhetsbrev SPF BokaNerja jan-17

Nu har vi lagt till matkassar från affären Hemlängtan och dessutom olika hjälpmedel som rullator eller
agnus@bokanerja.se
Mon, Läs
Jan mer
23, 2017 at 3:33 PM
kryckor. <magnus@bokanerja.se>
Detta är ju ett led i vår nya satsning NerjaCare där vi erbjuder utökad service för er trygghet.
o: David Wahlberg
<david@pixelmania.se>
på http://www.bokanerja.se/nerjacare/

Vi är de enda överhuvudtaget som kan erbjuda paketerade resor till Nerja. Tryggt för er att ha en och samma
reseanordnare ansvarig. Fördelen är förstås också att er resa blir en säkrare paketresa då den omfattar både
From: Magnus
flyg Wahlberg
och boende. <magnus@bokanerja.se>
Vid bokning debiteras bara reservationsavgift och ni får bättre avbokningsvillkor än vid egen
bokning. Kontakta Linda<info@bokanerja.se>
på linda@bokanerja.se
Reply-To: "info@bokanerja.se"

Date: måndag, 2017 januari 16 22.03
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Nyår firades också som vanligt nere på Europabalkongen. Hela Nerja är där och det slår en varje gång att det
aldrig är problem utan trots nyår och tusentals människor så är alla bara glada och har det trevligt. Nerja är en
oas i en stökig och orolig värld och vi får hoppas att det får förbli så.
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Dags för ett Nyhetsbrev för att uppdatera er lite om vad som händer i Nerja, den bästa av världar.
Kommande kurser finns alltid beskrivna på hemsidan under paketresor:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/
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ett mycket bra sätt att komma ner för att lära känna Nerja och oss.
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firade som vanligthttp://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Lucia med glögg och lussebullar med våra gäster och på julafton så hade vi traditionsenlig
Dessa två rabatter
går att
så på
att Nerjaluna.
det totalt kan
bli 20%!
knytislunch
med julbord
påkombinera
innergården
Mycket
glatt och trevligt.
Vi kör naturligtvis samma vinterresor nästa år så är ni intresserade av att komma ner ett tag
Hör även av er om
förening
åka ner
till solen.
ordnar
allt och
har ofta
SPF-föreningar
hos oss.
tillersolen
mitt ivill
vintern
så hör
av er Vi
i god
tid. Som
vanligt
infogar
vi en liten varning
till
Inbokade hittills i år
är
Österåker
och
Vendelsö-Brandbergen.
förstagångsbesökare om att Nerja är vanebildande..
Det är ordentliga förmåner som erbjuds anslutna SPF-föreningar när de kommer till oss:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/

För anslutna SPF-medlemmar så gäller dessutom just nu en speciell rabatt på boendet med 10% om vi
paketerar resan med flyg och boende. Dessa förmåner beskrivs här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-erbjudanden-spf-seniorerna/
Dessa två rabatter går att kombinera så att det totalt kan bli 20%!
Hör även av er om er förening vill åka ner till solen. Vi ordnar allt och har ofta SPF-föreningar hos oss.
Inbokade hittills i år är Österåker och Vendelsö-Brandbergen.
Det är ordentliga förmåner som erbjuds anslutna SPF-föreningar när de kommer till oss:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/
Dessutom så planerar vi att tillsammans med distriktsstyrelsen ordna en gemensam resa i november men det
återkommer vi om.

Om ni är intresserade av att köpa något eget i Nerja så är BokaNerja er bästa
samarbetspartner. Vi har Cecilia Garcia, en svensk-spansk tjej som är en mycket erfaren
mäklare och som jobbat länge i Nerja. Vi samarbetar också med de mest seriösa mäklarna i
stan så att ni inte ska bli inlåsta med någon som bara vill sälja sina egna objekt. Som grädde
på moset så har vi marknadens bästa villkor med förmånliga visningsresor som kan bli helt
gratis. Läs mer:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/fastighetssok-visningsresa/
Med varma hälsningar från alla oss på BokaNerja
info@bokanerja.se
08-55926178
+34952520467
Nyår firades också som vanligt nere på Europabalkongen. Hela Nerja är där och det slår en varje gång att det
aldrig är problem utan trots nyår och tusentals människor så är alla bara glada och har det trevligt. Nerja är en
oas i en stökig och orolig värld och vi får hoppas att det får förbli så.

Vill du avregistrera dig från våra nyhetsbrev, klicka här

Nu har vi kört igång våra tvåveckors vinterresor som går under januari till mars. Jättemånga som kommer till
oss i år och nästan allt är fullbokat. En del bor på fina Hotel Plaza Cavana och andra i våra lägenheter. Det är
ett mycket bra sätt att komma ner för att lära känna Nerja och oss.
Det innebär också högsäsong för våra utflykter och vi kör runt till alla intressanta resmål i
Andalusien i egen buss. Resorna leds alltid av Erik så det är bara hos BokaNerja som ni har
svensk reseledare.
Ni kan alltid se aktuella utflykter i vår Eventkalender.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
Vi kör naturligtvis samma vinterresor nästa år så är ni intresserade av att komma ner ett tag
till solen mitt i vintern så hör av er i god tid. Som vanligt infogar vi en liten varning till
förstagångsbesökare om att Nerja är vanebildande..

