
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Till medlemmarna i SPF Seniorerna Östgötadistriktet 

Vi har glädjen att meddela er att Östgötadistriktet tecknar avtal för medlemmarnas räkning 
med reseföretaget BokaNerja, i staden Nerja, fem mil från Malaga på Spaniens solkust. 

BokaNerja är ett unikt mindre reseföretag, som värnar om seniorer och som genom vårt 
samarbete, också erbjuder mycket bra rabatter både på individuella resor och inte minst på 
gruppresor (minst 10 personer). BokaNerja finns bara i Nerja! 

Nerja är som bäst under svensk vintersäsong från november till april. Vädret är då mycket 
likt vår svenska sommar och passar de flesta i vår ålder.  

BokaNerja är ett svenskägt företag som på ett personligt och omsorgsfullt sätt tar hand om 
sina resenärer. Även de som har oro för att resa iväg kan känna sig lugna med att allt blir 
ordnat för dem. Flyg, resa till och från flygplatsen, bostad (lägenhet eller hotell), utflykter, 
läkarkontakter, språkkurser, samvaro, vänner etc etc. Möjligheter till golf, boule, bridge, 
vandringar etc. finns också  

Om BokaNerja kan du läsa på följande länk: www.bokanerja.se  

Det generella avtalet med olika grundförmåner som alltid gäller hittar du här: 
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/ 

BokaNerja har dessutom oftast olika specialerbjudanden med olika rabatter för SPF-
partners här: 
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-erbjudanden-spf-seniorerna/ 

Information om reseföretaget kommer att finnas på distriktets hemsida och i löpande utskick 
till ordförande och reseansvariga. Dessutom kommer företaget att annonsera i Senioren. 

Var och en sköter själv sina bokningar genom kontakt med BokaNerja. Antingen via bok-
ning på hemsidan (för dem som är vana vid det) eller via kontakt med Linda på BokaNerjas 
kontor. Linda kan ge info via telefon 08-559 26 178. (IP telefon, så låt det gå många 
signaler), men hon föredrar att få alla bokningar via mail linda@bokanerja.se.  

För att BokaNerja ska veta att de som hör av sig och vill ha rabatter verkligen är medlem-
mar i SPF Seniorerna Östgötadistriktet så önskar de att de reseansvariga i föreningarna 
förser de intresserade med bokningskoden FILBYTER .På så sätt visar vi enkelt när vi 
bokar att vi är behöriga till alla förmåner. 

Vi hoppas samarbetet skall bli till stor glädje för alla våra medlemmar som önskar resa till 
den lilla pärlan Nerja och varmare klimat, inte minst vintertid. 

Jan-Erik Lövbom    Magnus Wahlberg 

Distriktsordförande   Vd BokaNerja 
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