
 

 

 

  

Maj 2014 

Res med SPF-förmåner till solkusten i Spanien 

SPF Skånedistriktet har avtalat med ett svenskägt reseföretag i Spanien (BokaNerja) om 

särskilda förmåner för SPF-medlemmar som vill resa till Spanien. Företaget erbjuder 

kompletta resepaket med lågprisflyg (Norwegian) Köpenhamn – Malaga samt boende i staden 

Nerja på solkusten med tillgång till svensktalande personal och ett senioranpassat service- och 

aktivitetsutbud. Det går att resa såväl enskilt som i grupp om minst 10 medlemmar (behöver 

inte vara från samma förening). Området lämpar sig väl för den som vill lämna vintern i 

Sverige under tiden november – mars, men är synnerligen besöksvärt även under resten av 

året med många intressanta utflyktsmål i närheten. 

Dina förmåner som SPF-medlem 

Om en grupp SPF-medlemmar (min 10 pers) köper en paketresa genom BN, d v s att BN 
tillhandahåller flygbiljetter (Norwegian från Kastrup), transfer och boende så bjuder BN på en 
utflykt upp till ett värde av 75 € (t.ex. Vinbodega, Córdoba eller Granada med Alhambra) om 
dessa har konfirmerade datum (min 10 dagar) under vistelsen i Nerja. Om man i stället vill 
delta i en dyrare utflykt (t.ex. Sevilla) så gäller värdevouchern som 75 € i delbetalning. 

Om SPF-medlemmar i Skåne hyr med månadsavtal under vintern*) så får de under hela 
vistelsen stamkundsrabatt om 50 €/månad. Denna förmån är oberoende av antalet deltagare 
och gäller per lägenhet.  

Om en lokalförening ur SPF Skåne kommer med en grupp om minst 10, eller annan grupp 
medlemmar om minst 10 personer åker tillsammans under minst 10 dagar bjuder BN på 
välkomstmiddagen. 

Dessa förmåner gäller såväl var för sig som tillsammans, d v s det går att använda såväl en 
som flera förmåner samtidigt. 

*
)
 Vintersäsong är 1/11 – 31/3 

Företaget BokaNerja 

är ett svenskägt researrangörsföretag med säte och verksamhet i staden Nerja i södra Spanien 

på Solkusten (Costa del sol). 

BokaNerja ägs ett svenskt par, Eva och Magnus Wahlberg. De har god erfarenhet och 

kunskap om värdskapets villkor, har auktorisation som researrangör, tillgång till boende, god 

kunskap om staden och området, ett nätverk av samverkande aktörer och har redan i dag 

många återkommande SPF-medlemmar som gäster.  

BokaNerja erbjuder, i egenskap av researrangör, såväl paketresor till lokalföreningar 

(grupper av medlemmar) som resor till enskilda medlemmar som vill komma till solen och 

där flygresan, bra boende, service och umgänge med likasinnade ingår i paketet. 

 



 

 

 

  

Allmänt om Nerja 

Nerja är beläget vid kusten, c:a 60 km öster om Malaga, i den östligaste delen av den spanska 

sydkusten som brukar benämnas Costa del Sol.  

De flesta Spanienresenärer är förtjusta i den andalusiska kulturen med arkitekturen, 

sevärdheter, blommor, god mat och vin, uteliv, flamenco etc. Lägg därtill sol och värme och 

man får vad som kallas La Vida Buena eller det goda livet, numera lättillgängligt och till 

överkomligt pris i och med lågprisflyget. 

Just området runt Nerja skyddas av omgivande berg och har relativt god tillgång på vatten, 

vilket skapar förutsättningar för frodig grönska och kanske Europas bästa klimat. 

Medeltemperaturen är flera grader högre än i Málaga endast 55 km västerut. Staden har 

fortfarande kvar mycket av sin ursprungliga bebyggelse med låga vitslammade hus med 

blommor och smide på krokiga, stenbelagda gator. 

Nerja är framförallt en riktig stad där vanliga människor bor, arbetar och studerar, skrattar och 

lever. Även om Nerja är en populär turistort är den allra största delen av turismen fortfarande 

småskalig med insprängda små hotell, restauranger och uteserveringar.  

Vill du veta mer? 

Gå in på Skånedistriktets hemsida under ”Resor”. Där finns mer att läsa och ett antal länkar 

till mer detaljerad information.  

Förfrågningar och bokningar görs direkt hos företaget.   

Telefon: +34 952 52 0467  

E-post: magnus@bokanerja.se  

Hemsida:  http://www.bokanerja.se/ 
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