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PROmedlemsresor 
– vi reser tillsammans! 

Alltid minst 500 kr i rabatt. Som medlem får du alltid en mycket fin rabatt på 
din resa – minst 500 kr/person (ej Nådendal), de som inte är medlemmar betalar 
ordinarie pris. 
 
Varje vår och höst ordnas en stor PRO-medlemsträff. I november 2017 reser vi 
till solsäkra Teneriffa. PROmedlemsresor ordnar också resor med olika teman, 
så som vandring, kultur, storstad, solo, språk, historia, mat & vin, boule och 
dans. Följ med! 

Välkommen att kontakta oss för bokning och information på 08-701 67 80. 
Vi har öppet vardagar kl. 09.00–17.00 eller maila info@promedlemsresor.se. 
Mer information om respektive resa finns att läsa på www.promedlemsresor.se.

PROmedlemsresors vänliga värdinnor På resmålen finns PROmedlemsresors 
värdinnor och ser till din trivsel och trygghet. På plats ordnar de aktiviteter, utflyk-
ter, tipsar om sevärdheter och informerar om landets historia, kultur och vardag.

Gör en PRO-föreningsresa Vill ni göra en föreningsresa med egen avgång? 
Kontakta oss för mycket prisvärt förslag! Samlar ni 20 eller fler resenärer reser 
en person med på resan utan kostnad.

PROmedlemsresor förgyller medlemsskapet PRO erbjuder innehållsrika 
resor för medlemmarna. Resorna kännetecknas av gemenskap och personlig 
service, och med intressant och lärorik innehåll. 

www.promedlemsresor.se      08-701 67 80BOKA 
HÄR!
BOKA 
HÄR!

PROmedlemsresor är PRO:s egen resebyrå – en  
förmån för dig som är PRO-medlem! För att resa med 
PROmedlemsresor skall minst en i resesällskapet 
vara medlem i PRO.



PROmedlemsresor 
– vi reser tillsammans! 

Kultur och Natur 
Dessa resor bjuder på mångfasetterade 
kulturupplevelser och spännande 
kontraster mellan gammalt och nytt. 
Kunniga färdledare ger resan ytterligare 
en dimension.

Bouleresor 
En av årets mest populära sällskapsresor 
är de, där vi spelar boule på stranden i 
Almuñecar i södra Spanien. Vi erbjuder 
även bouleresor till pittoreska Makarska 
i Kroatien.

Mat & Vin
Följ med på en smakresa i skönt klimat. 
Tillsammans med den goda maten och 
besök på vingårdar med provsmak-
ningar, blir det en oslagbart populär 
kombination. 

Flod- och havskryssningar 
En kryssning är ett perfekt sätt att 
resa! Njut en härlig blandning mellan 
avkoppling och aktivitet. Varje dag 
vaknar du upp till nya vyer och nya 
strandhugg utmed fartygets rutt.

Vandringar
Trevliga strövtåg vid hav och berg i en 
underbar natur. Sköna vandringar som 
passar alla, cirka 3-5 timmar per dag. 
Svensk färdledare leder dagsvandring-
arna!

Solo 
Vad sägs om att slippa betala enkel-
rumstillägg? En SOLO-resa är för dig 
som reser själv. Ofta ingår även 
gemensamma aktiviteter i dessa 
mycket prisvärda resor.

Våra glada och hjälpsamma värdinnor  
ser till att du får en minnesvärd resa!

  www.promedlemsresor.se       08-701 67 80BOKA 
HÄR!
BOKA 
HÄR!

Vi har en resa för varje önskemål:



PLAYA PARAISO. Njut av solen, 
maten och servicen på vårt trivsam-
ma hotell på Teneriffas sydvästra 
kust. Vi bor bekvämt på hotellet Riu 
Buena Vista, med all inclusive, i den 
lilla fridfulla orten Playa Paraiso. 
Promenadvägar till grannbyn Callao 
Salvaje, med en handfull restaurang-
er och barer. Havet är ständigt 
närvarande och när du blickar ut 
över Atlanten, kan du se den gröna 
ön La Gomera vid horisonten.

RIU BUENA VISTA **** är vackert 
belägen på en klippa med fantastisk 
utsikt över Atlanten. Här kan du 
koppla av med en god bok i en 
solstol, eller delta i aktiviteter som 
föredrag och vattengympa. Inbjudan-
de terrasser och två pooler, varav en 
är uppvärmd. Du ser havet vart du 
än vänder dig, och runt hotellanlägg-
ningen finns en anlagd gångväg, 
perfekt för sköna kvällspromenader i 
solnedgången.

Solsäkra Kanarieöarna har de senaste åren blivit det självklara valet för våra 
Höstträffar. I år reser vi till den största av öarna, nämligen Teneriffa. Vi bor i 
den stillsamma orten Playa Paraiso på öns sydvästra kust, vid foten av Teide, 
Spaniens högsta berg. Vårt eleganta hotell Riu Buena Vista har ett storslaget 
läge vid Atlanten, nära en liten badvik och med promenadvägar längs havet in 
till den lilla grannbyn Callao Salvaje. Till shoppingen i huvudorten Playa de 
las Américas går hotellets buss dagligen.

PRO höstträff 
på Teneriffa

Teknisk arrangör: TUI, vars gruppresevillkor gäller och kan fås mot begäran.

ALL-

INCLUSIVE

INGÅR!

ALL-

INCLUSIVE

INGÅR!



VÅRA PRO-VÄRDINNOR är med dig 
varje dag under hela resan och 
ordnar trevliga aktiviteter. På 
kvällarna äter vi gott och njuter av 
hotellets underhållning. I resans pris 
ingår en utflykt på Teneriffa.

ALL INCLUSIVE. I restaurangen 
serveras välsmakande bufféer till 
frukost, lunch och middag. Lokalt 
vin, öl, läsk eller vatten. Baren är 
öppen fram till midnatt. Musik och 
underhållning varje kväll. 

GRUNDPRIS 8 DAGAR  
PRO-pris från  9 895 kr.  
Icke-medlem  10 800 kr 
 
GRUNDPRIS 15 DAGAR  
PRO-pris från  15 995 kr.  
Icke-medlem  16 800 kr 

 

Avresor från Stockholm, Göteborg Malmö: 
5/11+12/11+9/11+26/11.  
Avresor från Luleå 7/11+14/11 
Avresor från Jönköping 4/11+11/11+18/11
 
TILLVAL & RABATTER/PERSON/VECKA
Enkelrum (liten omöblerad balkong)  2 750 kr
Stort familjerum för eget bruk 4 600 kr
Avbeställningsskydd  299 kr
Extrabäddsrabatt avdrag  840 kr
Flygtillägg upp till 400 kr beroende på avresa

Flyg till Teneriffa t/r • Mat ombord på flyget t/r • Transfer till hotellet t/r • Del i dub-
belrum med balkong eller markterrass • All Inclusive • Halvdagsutflykt • Aktiviteter, 
föredrag och underhållning • PROvärdinnor. 

ALLT DETTA INGÅR

RESFAKTA  



Kultur och natur  
i Kroatien

Följ med på vår underbara vandringsresa i magiskt vackra Makarska. Denna 
pittoreska stad, beläget vid foten av Biokovobergen, anses som en av de 
mest natursköna platserna vid Adriatiska havet. Dagarna ägnar vi åt sköna 
vandringar utmed kusten som doftar härligt av vildväxande örter och kryd-
dor. Under veckan vandrar vi tre dagar med svensktalande vandringsledare, 
genom barrskog och olivlundar med en hänförande utsikt över skärgården.

Vandring i Kroatien
AVRESA: Stockholm, Köpenhamn på 
förfrågan 7/10 och 14/10. 8 dagar.

fr.10 795 kr
Ord.pris 11 300 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

• Flyg från Stockhom till Split t/r  
• Busstransfer till hotellet t/r  
• Del i dubbelrum  
• Halvpension med frukost och middag  
• Ett glas vin/öl/alkoholfritt vid middagen  
• Stadsvandring i Makarska  
• Tre vandringsdagar inkl. lunch 
• Guidad stadspromenad i Makarska 
• PROmedlemsresor färdledare

ALLT DETTA INGÅR



Allt fler vill upptäcka Mallorcas många vackra sidor – den fantastiskt vackra 
naturen med höga berg, gyllengula mimosafält och lummig pinjeskog. Det är 
bara att sätta på dig vandringskängorna för att tillsammans med våra erfarna 
ledare, själva bosatta på Mallorca, ge dig ut på härliga dagsturer! Vi vand-
rar längs kusten såväl som i kuperad terräng, både på öst- och västsidan. I 
huvudstaden Palma gör vi dessutom en ”historisk vandring”.

Upptäck  
Mallorca till fots

Vandring på Mallorca
AVRESA: Stockholm, Köpenhamn på 
förfrågan 30/9 och 7/10. 8 dagar.

fr.9 595 kr
Ord.pris 10 100 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

• Flyg från Stockhom och  
   Köpenhamn till Palma t/r  
• Busstransfer till hotellet t/r  
• Del i 2-rumslägenhet 
• Halvpension med frukost och middag  
• 2 luncher och 1 picknick  
• Rundtur i Santa Ponsa  
• Vandringar enligt program  
• PROmedlemsresor färdledare

ALLT DETTA INGÅR ALLT DETTA INGÅR



Vill du uppleva den myllrande, färgstarka och mytomspunna sagostaden 
Marrakech? Och den vita, unika kuststaden Essaouira, listad av Unesco 
som världsarv. Och avsluta med några härliga dagar med shopping, sol och 
salta bad vid Atlantkusten i den moderna semesterstaden Agadir. Följ då 
med på vår trevliga och innehållsrika resa i Marocko, det vackra och myck-
et färgstarka kungadömet, som sträcker mellan Atlanten och Atlasbergen.

Marockos  
sagostäder 

och sköna dagar 
vid havet

Marockos sagostäder
AVRESA: Stockholm 11 /11, 8 dagar.

fr. 11 495 kr
Ord. pris 12 000 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

• Flyg till Marrakech och hem från Agadir 
• Transfers och alla transporter 
• Del i dubbelrum, 7 nätter  
• Frukost varje morgon 
• Lunch 3 dagar  
• Middag 5 dagar 
• Utflykter och besök enligt program 
• Lokala guider 
• PROmedlemsresors färdledare

ALLT DETTA INGÅR

NYHET!NYHET!



Spela boule med oss i Sydeuropa, och njut ett milt klimat! Banorna iord-
ningställs på San Cristobalstranden i Almuñécar. En typisk vidsträckt 
Medelhavsstrand – perfekt för boulespel! Här har många internationella 
mästerskap spelats. Boulespelet leds av vår boulledare Nils Ekander.

Spela  
boule i  
solen!

Boule i Almuñécar!
AVRESA: Stockholm, Göteborg, (Kö-
penhamn) 4/11, 11/11, 18/11. 8 dagar.

Eller boka en egen avgång  
för din PRO-förening!

fr. 6 995 kr
Ord. pris 7 500 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

ALLT DETTA INGÅR

• Flyg till Málaga t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i enrumslägenhet på  
   Chinasol, 7 nätter  
• Välkomstdrink  
• Halvpension med frukost och middag  
• Boule på San Cristobalstranden 4 dagar 
• Guidad stadspromenad i Almuñécar  
• PROmedlemsresors värdinna  
• PROmedlemsresors bouleledare

ALLT DETTA INGÅR

NYHET!NYHET! Bouleresa till Kroatien   PRO-pris fr.  8 995 kr 
AVRESA: Stockholm (Köpenhamn) 7/10. 8 dagar.  Ord.pris fr. 9 600 kr



Terracina 
med Sperlonga 

och Pompeji
Terracina är en genuin italiensk fiskestad, belägen mittemellan Rom och 
Neapel. Här upplever vi italienskt vardagsliv i ordets bästa bemärkelse. Vi 
bor på ett litet hotell unvid strandpromenaden. Vi gör en utflykt med buss 
i Terracina och den vita grannstaden Sperlonga, samt en heldagstur till 
Neapel och Pompeji. Däremellan strosar vi längs den vackra strandprome-
naden och njuter av den trivsamma atmosfären.

• Flyg till Rom t/r 
• Transfers  
• Del i dubbelrum, 5 nätter  
• Frukost varje morgon  
• Välkomstmiddag 
• Utflykt i Terracina och Sperlonga 
• Heldagsutflykt till Neapel och Pompeji 
• Svensktalande guide 
• PROmedlemsresors färdledare

ALLT DETTA INGÅRTerracina
AVRESA: Stockholm 24/9, 6 dagar.

fr. 8 695 kr
Ord. pris 9 300 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
600KR

NYHET!NYHET!



Dag 4

Sol och 
lata dagar 

i Andalusien

ALLT DETTA INGÅR

Passa på att boka en mycket prisvärd sol- och badresa till Almuñecar i södra 
Spanien. Du bor på trivsamma lägenhetshotellet Chinasol och har halvpen-
sion i priset. Nu har du en hel vecka då du får göra vad du vill. Anmäla dig 
till någon av de utflykter som erbjuds på plats. Göra långa promenader längs 
havet och i stadens charmiga gränder. Eller helt enkelt bara bjuda dig själv 
på lyxen att göra just ingenting.

• Flyg till Málaga t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i enrumslägenhet på  
   Chinasol, 7 nätter  
• Frukost varje morgon 
• Middag varje dag 
• Guidad stadspromenad i Almuñécar  
• PROmedlemsresors värdinna  

ALLT DETTA INGÅRAlmuñecar
AVRESA: Stockholm 16/9, 8 dagar.

fr. 6 995 kr
Ord. pris 7 500 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

NYHET!NYHET!



resor utan enkelrumstillägg!

Res SOLO med oss

Enkelrum utan extra kostnad! Njut Nordens 
största Spahotell i mysig skärgårdsmiljö. 
Frukostpension. 

Gemytlig och trygg atmosfär på tropiska 
kusten i södra Spanien. Bo i lägenhet  
med närhet till allt.

fr.2 695 kr
Ord.pris 3 000 kr

fr.8 495 kr
Ord.pris 9 000 kr

fr.8 895 kr
Ord.pris 9 400 kr

fr.6 995 kr
Ord.pris 7 500 kr

AVRESA: Stockholm 
(Stadsgårdskajen) 8/10.  
4 dagar.

AVRESA: Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn 
21/10. 8 dagar.

AVRESA: Stockholm, 
(Köpenhamn) 21/10.  
8 dagar.

AVRESA: Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn 
18/11. 8 dagar.

SOLO TILL NÅDENDAL

SOLO TILL MALLORCA

SOLO TILL ALMUÑÉCAR

SOLO TILL KROATIEN
Samkväm och avkoppling i Santa Ponsa på 
idylliska Mallorca. Natursköna utflyktsmål 
erbjuds.

Strövtåg, god mat och rekreation på den 
vackra Makarska rivieran, i gästfria  
Kroatien.

PRO-pris:

PRO-pris:PRO-pris:

PRO-pris: SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

SPARA 
500KR
SPARA 
300KR



ÅBO OCH HELSINGFORS

Hälsoresa 
till 
Polens 
bästa 
kurort 
Ciechocinek är Polens främsta kurort, 
tack vare sina underjordiska varma 
termalkällor. Under din vistelse ger 
specialistläkaren Katarina Andevid 
personliga behandlingsråd och håller 
inspirerande seminarier om mindful-
ness. Hälsoprofilen Christer Andevid 
leder promenader och mjukyoga.

Hälsoresa till Ciechocinek
AVRESA från Stockholm 22/10, 
8 dagar.

• Flyg till Warszawa t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i dubbelrum, 7 nätter 
• Helpension på hotellet 
• Två lunchpaket 
• Ett glas vin, öl eller vatten till middag 
• Läkarkonsultation 
• Tre behandlingar/dag måndag-fredag 
• Fri tillgång till wellness- och  
badavdelningen 
• Aktivitetsprogram 
• Guidad promend i Ciechocinek samt 
visning av saltgraderverket 
• Kurs i mindfullness 3 x 90 min 
• Behandlingsplanering i samråd med 
svensk specialistläkare 
• PROmedlemsresors ciceron 
• PROmedlemsresors färdledare

ALLT DETTA INGÅR

fr. 10 995 kr
Ord.pris 11 500 kr

PRO-pris
 

SPARA 
500KR
SPARA 
500KR



Följ med på en aktiv vecka med häl-
sa och träning i fokus ledd av Irene 
Samuelsson från Gymnastikförbun-
det. Resan inkluderar både fysiska 
pass och dialoger med personliga 
tips och träningsupplägg för ett 
långsiktigt välmående. Två utvalda 
utflykter ingår med guldkorn från 
Spanska sydkustens landskap!

fr. 8 995 kr
Ord.pris 9 500 kr

PRO-pris

Gympa i södra Spanien
AVRESA från Stockholm 16/9,  
8 dagar.

• Flyg till Malaga t/r  
• Del i enrumslägenhet på  
Chinasol, 7 nätter 
• Halvpension med frukost och  
serverad middag 
• Middag med Flamencoshow  
• Utflykter till Nerja och Frigiliana  
• Utflykt till Finca El Pinero med 
provsmakning av frukter och lokala 
charkuterier 
• Friskvårdspass med avslappning varje 
dag (ej ankomst- och avresedag) 
• Föredrag och tips för Friskvård i din 
vardag 
• Frikvårdsledare Irene Samuelsson från 
Gymnastikförbundet 
• PROmedlemsresors värdinna 

ALLT DETTA INGÅR

 
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

Gympa, sol och 
sköna dagar 
i södra Spanien!



fr. 12 995 kr
Ord.pris 13 600 kr

PRO-pris
ALLT DETTA INGÅR 

SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

Utveckla din 
kreativitet i 
Almuñécar  
Kom med på en tvåveckors språk-  
eller målarkurs till genuina Almuñé-
car. Under ledning av karismatiska 
pedagogparet Sonja och Jorge erbjuds 
du att delta i en kursresa och lära dig 
spanska eller akvarellmåleri. Språk-
lärare Sonja Hallén håller kursen 
Hola! – Spanska för resan, en oriente-
ringskurs med spanska för nybörjare. 
Konstnären Jorge Guilá leder med stor 
vana en kurs i Akvarellmålning. Du 
kan kombinera de två kurserna. Efter-
middagarna är kursfria.

Akvarell- & språkresa 
AVRESA från Stockholm och 
Köpenhamn 16/9. 8 dagar.

• Flyg till Málaga t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i enrumslägenhet på Chinasol, 14 
nätter inkl frukost  
• Serverad middag alla dagar  
• Guidad stadspromenad i Almuñécar 
• Målarkurs 5x3 tim och/eller språkkurs 
5x2 tim per vecka. (Ej ankomst- och 
avresedag) 
• PROmedlemsresors värdinnor



 Fynda på julmarknaderna i Wien, Budapest och Bratislava 5 december

Julmarknad  
på Donau

Ombord vårt familjära flodkryssningsfartyg M/S Der Kleine Prinz**** kryssar vi 
från skimrande kejsarstaden Wien utmed Donau till de vackra huvudstäderna 
Budapest och Bratislava. Tillsammans med vår svenska färdledare utforskar vi 
städernas glimrande julmarknader och så klart de främsta sevärdheterna i 
juleskrud! 

• Flyg till Wien t/r 
• Transfer t/r  
• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck  
• Kryssning och utflykter enligt program  
• Helpension fr middag dag 1 till frukost dag 5  
• Dricks 
• PROmedlemsresors färdledare

TILLVAL
Utsides hytt för eget bruk  
på huvuddäck: 3.900:-

AVRESA: Stockholm, Köpenhamn  
5/12, 5 dagar.

Jumarknad på Donau

ALLT DETTA INGÅR

fr.9 995 kr
Ord.pris 11 000 kr

PRO-pris SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

 
SPARA 
1000:-

SPARA 
500KR

NYHET!NYHET!    JULRESA TILL NÅDENDAL PRO-pris fr.  5 495 kr 
    AVRESA: Stockholm 23/12, 4 dagar.                       Ord.pris fr. 5 800 kr



Utsides hytt för eget bruk  
på huvuddäck: 3.900:-

Advent i 
Hamburg
Välkommen på en spännande resa till 
den fantastiska Hansestaden Hamburg. 
Vi reser hit tillsamman när julen är 
i antågande 3-6 december med vår 
kunniga ciceron Karin Blomkvist-Pa-
egelow. Hamburg är hennes födel-
sestad och hon guidar dig runt i sina 
kvarter. Lyssna till spännande histo-
rier från och om Karins hjärtas stad. 
Självklart besöker vi även några av de 
fantastiska julmarknader som finns i 
Hamburg och vi hinner även med en 
liten julkonsert.

fr.7 995 kr
Ord.pris 8 500 kr

PRO-pris • Flyg till Hamburg t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i dubbelrum på Hotel Senator, 3 
nätter 
• Frukost på hotellet 
• Lunch dag 4 
• Middag dag 1 och 3  
• Utflykter och entéer enligt program 
• Ciceron och färdledare: 
Karin Blomkvist Paegelow

Hamburg i advent
AVRESA från Stockholm 3/12.  
4 dagar.

ALLT DETTA INGÅR
 

SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

NYHET!NYHET!



 
 
ATT LÄSA, LÄRA OCH RESA tillsammans bidrar till möten och nya kunskaper, 
som berikar livet. I ett unikt samarbete mellan PRO, ABF och den egna reseby-
rån PROmedlemsresor erbjuds din PRO-förening att starta en resecirkel under 
namnet Res & Lär. Välj mellan städerna Prag, Kraków och Berlin. Materialet är 
framtaget och skräddarsytt av PROmedlemsresor så att cirkelledaren själv inte 
behöver vara expert på den stad som ska studeras. Studiehandledningen kan 
du beställa via din ABF-förening.

SAMLA ER CIRKEL och bestäm till vilken av dessa kulturstäder som ni vill göra 
er kunskapsresa. I samband med starten av cirkeln presenteras samtliga 
byggstenar som går in under Res & Lär. I studiecirkeln fokuserar deltagarna på 
de delar som intresserar just dem, dessa ämnen kan variera från såväl kultur, 
historia, arkitektur till politik, religion, musik, mat och litteratur. 
 
UPPLEV DINA KUNSKAPER! För att sedan praktisera sina kunskaper om staden 
väljer deltagarna gemensamt att boka en resa. För resans upplägg kontaktas 
PROmedlemsresor, cirkeldeltagarna väljer i samråd datum för avresa under 
våren eller hösten. PROmedlemsresor erbjuder en 4-dagars-resa som inkluderar 
en omfattande stadsrundtur. Din studiecirkel kan sedan fylla ut programmet 
med extrautflykter allt efter önskemål.

Kontakta PROmedlemsresor för mer information om resorna. Eller läs mer på 
vår hemsida under: promedlemsresor.se/Resor/Res-och-lar

Res & Lär med 
PROmedlemsresor

STUDIEHANDLEDNING BERLIN • ABF & PRO MEDLEMSRESOR 2015
Res och lär till Berlin är ett studiematerial sammanställt av 
Kent Forsberg i samarbete med ABF och PROmedlemsresor.  

STUDIEHANDLEDNING • V1 2015

till Berlin
Res och lär

STUDIEHANDLEDNING KRAKÓW • ABF & PRO MEDLEMSRESOR
Res och lär till Kraków är ett studiematerial sammanställt av 
Kent Forsberg i samarbete med ABF och PROmedlemsresor.  

STUDIEHANDLEDNING AV PROMEDLEMSRESOR

Kraków
Res och lär till

1

studiehandledning

STUDIEHANDLEDNING

GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

Res och lär
Till Prag
Karin Blomkvist-Paegelow

medlemsresor

www.promedlemsresor.se      08-701 67 80BOKA 
HÄR!
BOKA 
HÄR!



För en offertförfrågan kan ni nu vända er direkt till  
PROmedlemsresors nye reseinformatör Peter Lennström.  
Han finns till hands för just er, för att hjälpa till med att  
informera om paketreselagen, ordna bra och prisvärda resealternativ
eller vid tillfälle komma ut och prata om resor på lokala mässor eller möten. 

Bokning av 
föreningsresa

 
 
När du bokar din resa med oss får du en bokningsbekräftelse skickad till dig. I 
och med detta är din bokning bekräftad och bindande. Från det att du har bokat 
en resa har du 10 dagars öppet köp och därefter ska anmälningsavgiften för 
resan vara inbetalad, förutsatt att du bokat din resa tidigare än 46 dagar innan 
avresan. Vid bokning senast 46 dagar före avresa betalas hela resans pris direkt. 

Med bokningsbekräftelsen får du viktig information om resan. 25 dagar 
innan avresa betalas sluträkningen. Färdhandlingar sänds med post ca 10 dagar 
innan avresa. Tänk på att ta del av våra resevillkor i samband med bokning. 
 
Resegaranti PROmedlemsresor genom Grand Productions arrangerar paketre-
sor i enlighet med resegarantilagen, paketreselagen samt hanterar alla person-
uppgifter enligt personuppgiftslagen, vilket säkrar att personuppgifter behand-
las på ett sätt som skyddar personlig integritet. 
PROmedlemsresor är medlem i Sveriges Resebyråförening (SRF).
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Datum Resa Dagar      PRO-pris från
4 sep  Två vackra finska städer 3 dgr     2 695 kr

16 sep  Måla eller läs spanska i Almuñecar 15 dgr     12 995 kr

16 sep  Gympa, sol och sköna dagar i Andalusien 8 dgr     8 995 kr

17 sep Färgstarka Krakow 5 dgr   6 995 kr

24 sep Terracina med Sperlonga och Pompeji Nyhet! 6 dgr     8 695 kr

30 sept  Vandring på Mallorca   8 dgr     9 595 kr

7 okt  Boulevecka i Kroatien   8 dgr     8 995 kr

7 okt Vandring på Mallorca   8 dgr     9 595 kr

7 okt Vandring i Kroatien   8 dgr     10 795 kr

8 okt SOLO-resa till Nådendal Spa  4 dgr    2 695 kr

12 okt Kryssning med Hurtigruten  7 dgr    14 995 kr

14 okt Vandring i Kroatien   8 dgr     10 795 kr

21 okt  SOLO-resa till Kroatien   8 dgr     8 895 kr

21 okt   SOLO-resa till Mallorca   8 dgr     8 495 kr

22 okt Hälsoresa till Ciechocinek  8 dgr   10 995 kr

4 nov Boulevecka i Almuñécar               8 dgr              6 995 kr

4 nov-3 dec            Höstträffen på Teneriffa                                  8-15 dgr              9 895 kr 

11 nov Boulevecka i Almuñécar               8 dgr              6 995 kr

11 nov Marockos sagostäder Nyhet!              8 dgr              11 495 kr

18 nov  Boulevecka i Almuñécar               8 dgr              6 995 kr

18 nov                       SOLO-resa till Almuñécar                                        8 dgr                                     6 995 kr

3 dec Hamburg i advent Nyhet!             4 dgr              7 995 kr

5 dec Julmarknadskryssning Donau               5 dgr              9 995 kr

23 dec Julresa till Nådendal Nyhet!              4 dgr              5 495 kr

Missa inte: Höstträffen på Teneriffa i november!  
Se sidan 4-5!


