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Vi reser tillsammans



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.

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

Vi har en resa för varje önskemål:

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



REYKJAVIK I Reykjavik har du det 
mesta inom gångavstånd, och runt 
hörnet ligger den fantastiska natu-
ren. Sevärdheter och upplevelser 
finns i överflöd. Reykjavik är värl-
dens nordligast och Europas västli-
gast belägna huvudstad och ligger 
inte långt ifrån polcirkeln. Närområ-
det karakteriseras av vulkaner, 
halvöar, vikar, sund och öar. 
Reykjavik har många bra restaurang-
er, maten håller hög klass och 

råvarorna är fräscha. Isländska 
menyer är fullspäckade av fisk- och 
skaldjursrätter men även lamm är en 
viktig del av det isländska köket.

HOTEL PLAZA*** Hotellet ligger på 
Ingólfstorg, i hjärtat av Gamla stan. 
Hotellet har ett centralt läge nära 
Reykjaviks stadshus och nationalgal-
leriet Listasafn Íslands. Restauranger, 
shopping och en mängd sevärdheter 
i området. 

Sagornas Island Gyllene cirkeln med Gullfoss, Tingvalla och Blå Lagu-
nen. Under vår resa på sagoön Island, kommer vår kunnige guide Fridrik 
Brekkan att ta oss med till några av öns mest berömda naturfenomen, som 
det majestätiska vattenfallet Gullfoss, sprutande gejsrar och nationalpar-
ken Tingvalla. Vi bor på Hotel Plaza, mitt i Reykjavik. Självklart blir det ett 
obligatoriskt bad i den härligt varma Blå Lagunen!

Island



Vår guide på Island heter Fridrik 
Brekkan. Fridrik är en av Islands 
mest efterfrågade guider. Han har 
tidigare varit bosatt i Sverige och 
studerat vid Göteborgs universitet. 
Fridrik är en mycket erfaren guide, 
som med stort engagemang förmed-

lar allt som är värt att veta om Island. 
Han är därtill en uppskattad skribent 
av reseskildringar samt en humoris-
tisk föredrags-hållare. Fridrik har 
bland annat en bakgrund som 
handels- och informationssekreterare 
på Svenska ambassaden i Reykjavik.

GRUNDPRIS 5 DAGAR  
Avresa från Stockholm, 25/4
PRO-pris från  12 995 kr 
Icke-medlem  13 800 kr 

TILLVAL/PERSON
Enkelrum 2 800 kr

RESFAKTA 

ALLT DETTA INGÅR

• Flyg till Reykjavik t/r. • Transfers från och till flygplatsen. • 4 nätter, del i dubbelrum på  
otel Plaza*** • 4 x frukost. • 1 x lunch exkl. dryck. • 2 x middag exkl. dryck. • Stadsrund-
tur med buss. • Utflykt till Gyllene Cirkeln. • Utflykt till Blå Lagunen. • Svensktalande 
lokal guide Fridrik Brekkan.



ALLT DETTA INGÅR

Mallorca 
i mandelblom

Med sina sju miljoner mandelträd bjuder Mallorca på en naturupplevelse 
utöver det vanliga i blomstringstid. I februari reser vi dit för att insupa 
de ljuvliga vyerna av trädens blommor. Vi bor i trevliga småstaden Santa 
Ponsa, på fräscha hotell Punta del Mar, vackert beläget på klipporna med 
promenadavstånd till centrum. Härifrån gör vi härliga utflykter i väster- 
som österled. Vi vandrar genom stora fält av mandelträd, provar viner på en 
ekologisk vingård, besöker fiskebyar och små undangömda bykrogar.

Mallorca i mandelblom
AVRESA från Stockholm och Köpen-
hamn 10/2 och 17/2 2018. 8 dagar.

• Flyg till Palma t/r.  
• Busstransfer till hotellet t/r.  
• Del i dubbelrum på Punta del Mar.  
• 7 x frukost.  
• 2 x lunch, enligt program.  
• 7 x middag.  
• Rundtur i Santa Ponsa.   
• Vandringar och utflykter enligt program.  
• PROmedlemsresor färdledare.

fr. 8 995 kr
Ord.pris 9 900 kr

PRO-pris
SPARA 
900KR
SPARA 
900KR



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 vandrar 
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 17/3 och 7/4 2018. 8 dagar.

fr.8 995 kr
Ord.pris 9 700 kr

• 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

PRO-pris
SPARA 
700KR
SPARA 
700KR



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 skatter
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

Marockos  
skatter



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*, 
Umeå+Luleå** (Köpenhamn) 11/11*, 
18/11** 2017, 11/2, 18/2 2018. 8 dagar.

fr. 6 995 kr
Ord. pris 7 500 kr

PRO-pris
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

• 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

För fler Bouleresor se promedlemsresor.se

Eller boka en egen 
avgång för din 
PRO-förening!



Dag 4

Riva del Sole

Castiglione della Pescaia är en av Toscanas finaste badorter, och sedan 
70-talet en av de populäraste bland svenska Italienresenärer. Här njuter vi 
av avslappnande skogspromenader, badar i havet eller poolen där det finns 
parasoller och solstolar utan kostnad. Vi bjuds på en välsmakande välkomst-
middag samt äter god frukost i restaurangen varje morgon. Vår värdinna 
finns på plats och erbjuder olika aktiviteter så som vattengymnastik och 
boule.

• Flyg till Rom t/r  
• Transfer till hotellet t/r  
• Del i tvårumslägenhet, 7 nätter  
• Välkomstmiddag 
• Frukost varje morgon 
• Guidad tur till fots i Castiglione della        
Pescaia 
• Aktiviteter enligt program 
• PROmedlemsresors värdinna  

ALLT DETTA INGÅRRiva del Sole
AVRESA: Stockholm 28/4, 5/5 2018,  
8 dagar.

fr. 8 995 kr
Ord. pris 9 800 kr

PRO-pris

NYHET!NYHET!
Aktiviteter och avkoppling i den 

svenska semesterbyn

SPARA 
800KR
SPARA 
800KR



ALLT DETTA INGÅR



Julresan till Nådendal Spa i Finland bjuder på stort innehåll för ditt julfirande!

Julresa till Nådendal 2017
Julresa till Nådendal Spa i Finland bjuder 
på stort innehåll för ditt julfirande! Fira 
julhelgen med julkonsert, julbord och julotta. 
Få dig en riktigt stämningsfull julhelg. Vår 
värdinna möter upp vid ombordstigning 
och finns med under hela resan. Du har 
fri tillgång till bastu- och badavdelningen i 
Nådendal, med en  uppvärmd utomhuspool, 
där du njuter av  välgörande bad. Under 
julaftons kväll bjuds  vi på en härlig festbuf-
fé, på juldagen och  under hemresan ombord 
serveras en god a la carte-middag.

• Kryssning Stockholm-Åbo t/r 
• Transfer Åbo – Nådendal t/r 
• Del i insides dubbelhytt, övre däck t/r 
• Bufféfrukost ombord på hemresan 
• 2-rätters middag ombord på hemresan 
• Välkomstglögg i Nådendal 
• Del i Classic rum 2 nätter på hotellet 
• Helpension hotellet  
• Ett glas vin till julaftonens buffémiddag 
• Frukost på hotellet 
• Jularrangemang på hotellet  
• Entré till bad-/bastu/gym-avd 
• Entré till motionssal samt motion i grupp enligt 
hotellets program 
• PROmedlemsresors värdinna

TILLVAL
Enkelrumstillägg
Enkelrum/-hytt insides 1 300 kr
Detaljerade priser
Enkelrum/-hytt utsides 1 600 kr

AVRESA: Stockholm, 23/12, 4 dagar.

ALLT DETTA INGÅR

fr.5 495 kr

PRO-pris 
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
300KR
SPARA 
300KR

Ord.pris 5 800 kr



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.

• 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

NYHET!NYHET!

fr.7 995 kr

PRO-pris 
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR

Ord.pris 8 500 kr



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
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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 
paketresor i enlighet med resegarantilagen, paketreselagen samt hanterar alla 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen, vilket säkrar att personuppgifter 
behandlas på ett sätt som skyddar personlig integritet. 
PROmedlemsresor är medlem i Sveriges Resebyråförening (SRF).

Reseinformation
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Resor med PRO:s egen resebyrå!Resor 2017 & 2018
Det finns många fler på på www.promedlemsresor.se

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

Datum Resa Dagar      PRO-pris från
11 nov Boulevecka i Almuñécar               8 dgr              6 995 kr

11 nov Marockos skatter               8 dgr              11 495 kr

18 nov  Boulevecka i Almuñécar               8 dgr              6 995 kr

3 dec Hamburg i advent              4 dgr              7 995 kr

23 dec Julresa till Nådendal Spa             4 dgr              5 495 kr

4 feb 2018 Soloresa till Andalusein             8 dgr              6 495 kr

10 feb 2018 Mallorca i mandelblom             8 dgr              8 995 kr

11 feb 2018 Bouleresa till Andalusien             8 dgr              6 995 kr

17 feb 2018 Mallorca i mandelblom             8 dgr              8 995 kr

18 feb 2018 Bouleresa till Andalusien             8 dgr              6 995 kr

17 mar 2018 Vandring på Mallorca             8 dgr              8 995 kr

7 apr 2018 Vandring på Mallorca             8 dgr              8 995 kr

14 apr 2018 Vandring i berg och vid hav, Mallorca             8 dgr              9 995 kr

25 apr 2018 Sagornas Island             5 dgr              12 995 kr

28 apr 2018 Avkoppling i Italien, Riva del Sole             8 dgr              8 995 kr

5 maj 2018 Avkoppling i Italien, Riva del Sole             8 dgr              8 995 kr


