
SPECIALERBJUDANDE
till de anslutna SPF-distrikten Uppsala län, Stockholm, 

Sörmland, Östergötland, N Älvsborg och Skåne

Bifogat finner ni vårt tidigare utskick med erbjudande om 
våra förmånliga Vinterresor ner till Nerja på Solkusten!
Till våra SPF-distrikt så kan vi nu meddela att vi har 
lyckats förhandla fram en variant med ÄNNU bättre 
villkor. Det gäller de fyra första avresorna och med 
boende på fina Hotel Plaza Cavana mitt på torget:

4/1-18/1, 18/1-1/2, 1/2-15/2 och 15/2-1/3
 

Ni har fortfarande samma rabatt med 80€ per boende 
men dessutom så ingår det nu:
- Välkomstmiddag, trerätters med vin!
- Utflykt upp till vinbodega i de vackra Alpujarrasbergen!
- Rabatt på enkelrumstillägget med 20€

VÄLKOMNA



Hej alla styrelser inom SPF Norra Älvsborgs-distriktet.
Vänligen distribuera detta till alla medlemmar enl. avtal.

BokaNerjas populära VINTERRESOR
I 14 år har BokaNerja samarbetat med Seniorer och erbjudit paketerade resor ner till Nerja under den mörka 
och kalla årstiden i Sverige. Nerja är Spaniens mysigaste stad vid havet och området har Europas bästa vinter-
klimat så ett besök till Nerja följs o�ast av �era. Vi brukar därför lite skämtsamt varna för att Nerja är vane-
bildande och beroendeframkallande. När vi började så var Nerja okänt i Sverige medan det nu är vida känt 
för klimat och charm, vacker natur och vänliga människor, kulturella ut�yktsmål och BokaNerjas service.
Har ni inte varit i Nerja än eller inte kan motstå möjligheten att åka tillbaka så har vi nu släppt vinterns resor.
Ni hittar mer info på hemsidan om kostnader och avgångar. Där kan ni också boka er medverkan direkt
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/

För att läsa mer om resorna, oss och Nerja så hänvisar vi till vår vinterbroschyr som ligger på SPF:s server:
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/fca035880f904656a6c5982d5744850b/nerja-vinter-2017-2018.pdf

Vi önskar såväl gamla som nya gäster varmt välkomna!
Vi kommer även i år att medverka på Seniormässan och har monter A16:19 enl. nedan annons i Senioren.
Varma hälsningar från alla på BokaNerja genom Magnus

www.bokanerja.se/senior
info@bokanerja.se eller 08-559 26 178

För mer info om resor:

Vinterresor!

www.bokanerja.se/SPF
magnus@bokanerja.se

För mer info om SPF-förmåner:

Care
Visst kan du komma ner även om du 
inte är i nyskick! Vi tar hand om dig!

24-26 okt på Stockholms-
mässan, monter A16:19

Träffa oss på seniormässan!

SPF-partner

•  Trygghetsringning/Trygghetslarm
•  Medicinsk support i samarbete   
 med Spaniens största privata   
 vårdorganisation
•  Hemtjänst, handla, matlagning, tvätt etc.

Totalt över 100.000 
medlemmar i Club 
SPF Nerja vilket
innebär förmåner
och rabatter.
Bokningskod får du 
av distriktskansliet.

Kom ner på en av 
våra populära vinter-
resor! Ni kommer att 
älska fina Nerja.
Förmånliga tvåveckorsresor inkl. flyg, 
transfer, fint hotell och frukost.
BokaNerja är SPF-partner och många har 
upptäckt Nerja med oss.
Mycket aktiviteter och utflykter.

Skånedistriktet
Stockholmsdistriktet
Sörmlandsdistriktet
Uppsaladistriktet
Norra Älvsborgsdistriktet 
Östgötadistriktet

Hotel Perla Marina är vårt nya lyx-
hotell på stranden. Bo här i vinter!

http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/
https://www.spfseniorerna.se/contentassets/fca035880f904656a6c5982d5744850b/nerja-vinter-2017-2018.pdf
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