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Kära vänner
Nu vänder vi blad från sommar till höst och vinter och det är dags för ett Nyhetsbrev.
 
 

 
I Nerja är det förstås sommar flera månader till (och sedan blir det vår) men när man ser 
väderrapporter från Sverige så ser det inte så muntert ut. Många av er har förstås något att se 
fram emot då ni har bokat en resa ner till Nerja under vintern. Det är väl precis det man 
behöver för att hålla humöret uppe när höstvädret drar in med full kraft.
 
PRIVATA BOSTÄDER
Om ni inte ännu har bokat någon resa så finns det fortfarande goda möjligheter att göra det.
Vi har numera ännu fler bostäder att välja mellan i och med att vi nu också förvaltar ett antal 
privatbostäder. Se här vilka fina lägenheter och hus vi har att erbjuda
http://www.bokanerja.se/vara-boenden/privata-objekt/
 
För frågor om dessa boenden maila cecilia@bokanerja.se
 
 

ENKEL BOKNING AV FLYG OCH BOENDE
Om ni vill boka ett boende framöver så vet ni säkert vilket smidigt bokningsprogram vi har 
där man bara fyller i önskade datum och så kommer alla tillgängliga boenden upp med priser 
och bokningsknapp. Titta gärna vad vi har att erbjuda här:
http://www.bokanerja.se/vara-boenden/sok-boende/

http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRzLGG0TP3iBk33Hq0IPSEPJfmAdUNd0FcqRmvlE4cV1cQ-3D-3D_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6DRleN21ARNDpb2lER2QWZ4XsTeZgfRCisIHLw2FT7fS8SD6kwP35oGnrLtMv8gMf9TtaoV-2B880susytAIt5BMem9lRVYLdPmLHerNZ-2F6zFcGbsu8jkt4BA-2FxQQWINSwGPsd9Vnd6HjO-2FBOniHtIPhBMn5abl11irhpalXNSKcQ6ZIlwqmDWiFdq-2BiXqnbKIMPlTorJhl2k1fUzQ80EiO88-3D
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRwl5JeKXJF-2B7BoXAslh6uqNJcjzvodMwS7Bw-2FU1HVWPXA-3D-3D_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6HRfLrP14UnW092E7G3Z7QUX1akiP4SJZSnOxqNzeBsR1-2BchxhW7yvjGuDlXpYWSDI8PxatLGvN2wbYNxDOPuvnz4bqWqIehhJQUy4CCCiZ1HNnmFKsZghx83NvwUZL-2BiMx4iV8NF12Rb-2FxgKsngj1Urw5EMt0fQCA9-2FGu1bYlq79nJ36Ft36vMvxHMg6lVOQkigxJ5IqFh3BdC15I9iK2s-3D
mailto:cecilia@bokanerja.se?subject=Privata%20boenden%20i%20Nerja
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Vi har nu förbättrat systemet ytterligare och har lagt in så att ni även kan boka flyg 
tillsammans med boendet. Att kunna göra allt på samma sida istället för att försöka synka 
olika bokningssidor är en väldig fördel och det särskilt som vi har mycket bra priser på flyget 
och det ingår sittplatser och 2 väskor 

var. http://www.bokanerja.se/boka/boka-
boende-och-flyg-tillsammans/
 
Skulle det vara så att ni av någon sorglig anledning inte bor hos oss så kan ni ändå på denna 
sida boka detta förmånliga flyg och bara köpa flygbiljetten.
 
För frågor om bokning av flyg och boende maila linda@bokanerja.se
 
 
VINTERRESOR
Om ni inte har varit i Nerja tidigare eller av annan anledning bara vill komma ner några 
veckor i vinter så har vi som vanligt våra förmånliga vinterresor. De är på två veckor och är 
paketerade med flyg, transfer och boende på hotell med frukostbuffé. Nytt för i år är att vi 
förutom fina Hotel Plaza Cavana även kan erbjuda det fyrstjärniga Hotel Perla Marina som 
har ett jättefint läge på stranden. Läs mer om våra vinterresor här:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/paketresor/vinterresor/
 
För att läsa vår broschyr om dessa Vinterresor klickar du 
här: http://www.bokanerja.se/media/324720/vinterresa_18_arn_v03_nostamp-opt.pdf 
TÄNK PÅ ATT BOKA TIDIGT FÖR BÄSTA PRIS
 
 

 
SAMARBETSAVTAL MED SPF
Om du tillhör något av våra samarbetsdistrikt inom SPF Seniorerna så får ni rabatt på dessa 
vinterresor. Dessa distrikt är Stockholm, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Skåne och 
Norra Älvsborg. Förmånen beskrivs i broschyren och på hemsidan:
http://www.bokanerja.se/vara-tjanster/club-spf-nerja/aktuella-erbjudanden-spf-seniorerna/
Bokningskod får du från ditt distriktskansli.
 UTFLYKTER
Vintern är ju en mycket aktiv period för oss med mycket folk och aktiviteter. En mycket 
uppskattad tradition är vårt torsdagskaffe där många träffas och återknyter kontakter. Viktigt 
är förstås också alla våra utflykter runt om i Andalusien. Fram till årsskiftet så ligger 
utflykterna uppe på hemsidan. Ni får lättast en överblick genom att titta i vår eventkalender.
http://www.bokanerja.se/nerja/eventkalender/
 

http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRwGcDc0CeMzOnwijqWzFaYWhlvM3u6hk-2FMAYdJQgUuQ7Q-3D-3D_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6OilthPhhRlz2ZRB9ZBXV7xX-2BxlvMDgwZ9SJ6ddTZB-2FlFVJR6PTQzAROIIZUhKlv2qUtXAuvWI5rjiRkgYxIDLZCuVNBqTxy-2F48HrJX3fAW3EjngQEEDL1i5nAJjN1PVd5JoAN-2FEpBXRt6-2FfyKWa3WPhKwLRh84mr-2FU2oarpWpZlQXAIcv7DRW1W4dCMBSgc9kM37edy0E98vexcMONYGRQ-3D
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRwYr2eGKbuKa0-2B9zQgMC9LOKUBAsCAi7RbbvRG1XuKgihFfVKx4SMTy5z8JhrT3qEbPtaD5DGFpUbdX8gOlQixfP5kAosFnsSiGahDnDl2TzA-3D-3D_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6ABiyhoz5K8KWVGP0klI7Z5cZUSmxNw0T7v6i9qDlL6QghuYZdOPDd4tlm6KCmwThkKeHFTGk9Pmpa59jSylFem8wULDwt99mAdHmQYewy4T9xmjg0ANR3YE5t6M6b4NQoubmzHhHGXYcb57l82kDwz7y7IarX3ll4eAdLy0LV7722hUMkrPRaOprcyrs1ntSarJaOYfxJCTg3m8mIqqvY0-3D
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRwI8R5K9OWckpRI8KMJfSE-2F8lV4RHlzeUkEKYN9vBszYXaRNdSJdfFGlwYmEMoM6zUJuZ6GOLEd23Mlq3lQtB26_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6Pk6lz-2Bx-2F9eQchSvRBOnH1FP7eH-2BCMeL7jtwEjVJ-2Fl0mybwwv4Btvvw7WiM99mOkvdjJ1u8TR9JK8Hyps41mIbw25OOd8l1ATkhVFlrT-2BIA9mtA9Pyc-2FchKvRsOROy6B5x0tywazmN7KvkwLKti60Egg-2BDuHRs4pj6RsqknsNFqtjSZLkmgNXihGevepjS3xK-2FesSSjn4oj7e6W0zbwiBc4-3D
http://links.bokanerja.se/wf/click?upn=xG-2FM6fhIKQdoIxPd0rk5Z9xm1EfpDAyuENQS9StmwRzdVRpF4KW9nwvmWcz7htAZuPFh9UNpdtxMjPKrKmFUyvFuvBH1SBvK-2FL0RkW2EMUQ-3D_JA56qe0DD0sRT1-2Fremo83jmeHiwy6JSyNpv-2FwC0EX9FYafODbKWf8YQl9p9YD-2FSf-2Byy8lO0mc1-2BsIMJZ-2Faxvn-2FlELdKvEAu42wCoW1LfbFCAKLj-2B-2BRfnHi3CN4FCQAnDO3AWNBpTFiYRWdJWqUoQ-2F3bYFAPuvJmdhw9zZmIFl-2Blc0EJQcJ45sa3EECfqUH4REvSReeNV8qSAFHbWvxWW6OHZd-2FADREz9UMRTAxHvW-2BgJyS97ul4FCrsGTpRsaofRvbaf3MXjdbyB6rwuNHKS9t8asc8CDhf605VWRwVAsrdo3BBk-2Fwmps7BlOxkeOT0tr92ULjwl4UqNK-2Bpn9vcBAIOZySssu9YX8ErVDbM-2Fz0LPTdb8gsPbn9wpfsU220-2Bsd7rMkUgoG9a2c6micEVqNL0Nl1NOv-2BTkWw0PIRBPAMM-3D
mailto:F%C3%B6r%20fr%C3%A5gor%20om%20flyg%20och%20boenden%20maila%20linda@bokanerja.se?subject=Boka%20flyg%20och%20boende
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Det tar några sekunder för kalendern att läsa in månadens händelser.
Där kan ni sedan klicka er vidare och boka det som intresserar er.
 
NYA MEDARBETARE
BokaNerja fortsätter att utvecklas och vi är väldigt tacksamma för er del i detta!
För att kunna ge er vår bästa service så har vi därför anställt två nya medarbetare inför den 
nya säsongen.
 
Miia Heikkilä går in och stöttar vår organisation på alla fronter. Hon arbetade redan för 12-13
år sedan hos oss på hotellet så vi vet vilken klippa hon är.
Bodde ni hos oss då så känner ni också igen henne till vänster. 

     
 
Mia Hall till höger är en erfaren guide och eventledare som kan Andalusien så hon kommer i 
vinter att sköta alla utflykter och det känns väldigt tryggt.
Välkomna tjejer!
 
NERJA CARE
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En tidigare gäst uttryckte det som att det var så tryggt att bo hos oss "även om man inte är i 
nyskick"
Detta tog vi fasta på och har utvecklat servicen till det som idag heter NerjaCare. Vi har avtal 
med läkarcentraler, ambulansservice, uthyrning hjälpmedel etc. för att alla ska våga sig ner.
Läs mer här: http://www.bokanerja.se/nerjacare/
 
För frågor om NerjaCare maila till anna@bokanerja.se 
 
Vi hoppas få se er nere hos oss i Nerja framöver!
Varma hälsningar från alla oss på BokaNerja
Magnus, Eva, Anna, Lasse, Linda, Cecilia, Maria, Miia, Mia
Nerja, den bästa av världar

  

mailto:anna@bokanerja.se?subject=NerjaCare
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