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PROmedlemsresor 
– vi reser tillsammans! 

Upp till 1 000 kr i rabatt. Som medlem får du alltid en mycket fin rabatt på 
din resa – upp till 1 000 kr/person (ej Nådendal), de som inte är medlemmar 
betalar ordinarie pris. 
 
Varje vår och höst ordnas en stor PRO-medlemsträff. Våren 2018 reser vi till 
solsäkra Grekland. 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!



Donaus drottning Budapest

Donaus pärla Budapest delas i två kontrastrika halvor belägna på var sida av 
floden. Det aristokratiska Buda och moderna Pest, som binds samman av nio 
smyckade broar. Under vår resa bekantar vi oss inte minst med den fridfulla 
Margareta-ön, den spektakulära parlamentsbyggnaden, Hjältarnas torg och 
det anrika Gellertbadet. En trevlig kvällskryssning på Donau ger oss möjlighet 
att uppleva den vackert upplysta staden från vattensidan.

• Direktflyg till Budapest och transfer t/r.

• Del i dubbelrum, 4 nätter.

• Frukostpension på hotellet.

• En lunch under rundturen exkl. dryck.

• En middag på hotellet exkl. dryck.

• En middag på lokal restaurang exkl. dryck

• Stadsrundtur med buss.

• Besök+guidning vid Parlamentsbyggnaden.

• Kvällskyssning på Donau med middag och 
dryck. Transfer till/från fartyget.

• Lokala guider samt PROmedlemsresors 
värdinna. 

ALLT DETTA INGÅRBudapest
AVRESA: Stockholm 15/4, 5 dagar.

Termalbad, kultur och Donaukryss

Dag 4
fr. 6 995 kr

Ord. pris 7 700 kr

PRO-prisSPARA 
705KR
SPARA 
705KR

NYHET!NYHET!



Historia, kultur och prisvärd shopping i april.
Färgstarka Krakow

Kraków är ett koncentrat av Europa och 
erbjuder allt från kultur och historia till 
arkitektur, musik och hantverk! Staden 
brukar kallas för Polens historiska och 
kulturella huvudstad och lockar med 
UNESCO-skyddad stadskärna, ståtliga 
kyrkor, mysiga caféer och shopping till 
mycket angenäma priser. I resan ingår 
en heldagsutflykt till den spektakulära 
saltgruvan Wieliczka.

• Direktflyg till Kraków t/r 
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r* 
• Del i dubbelrum på centralt hotell 
• Frukostpension på hotellet 
• 1 x middag på hotellet* 
• 1 x middag på lokal restaurang* 
• 1 x middag i judiska kvarteren inkl. 
Klezmermusik* 
• Guidad stadspromenad, ca 4 timmar* 
• Heldagsutflykt till Saltgruvan Wieliczka 
inkl. lunch*

* Svensktalande lokal guide medföljer.

TILLVAL
Heldagsutflykt (ca 9 tim) 
Zakopane och Tatrabergen inkl. lunch        540 kr
Halvdagsutflykt (ca 6 tim) 
Auschwitz och Birkenau inkl. lunch            640  kr           
Enkelrum                                                          1100 kr

AVRESA: Stockholm, 8/4, 16/9, 5 dagar.

ALLT DETTA INGÅR

fr.6 695 kr

PRO-pris 
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
705KR
SPARA 
705KR

Ord.pris 7 400 kr

Upplev den sällsamma atmosfären
Prag, den gyllene staden

Våren i Prag med kvällskryssning på 
Moldau. Kompositörer, konstnärer och 
författare har i alla tider dragits till den 
gyllene staden. Här skrev Mozart flera 
av sina mest berömda verk. Goethe 
hänfördes och ansåg staden vara den 
vackraste juvelen i världens krona. Vi bor 
centralt på fyrstjärnigt hotell med närhet 
till alla sevärdheter. 

• Direktflyg till Prag t/r. 
• Transfer till hotellet t/r. 
• Del i dubbelrum. 
• Frukostpension på hotellet. 
• Välkomstmiddag 3-rätters. 
• Guidad stadspromenad. 
• Utflykt till Pragborgen inkl. inträden. 
• Promenad i de Judiska kvarteren inkl.    
inträde till den Judiska kyrkogården. 
• Kryssning på Moldau med buffémiddag.    
• Lokal skandinavisktalande guide. 
• PROmedlemsresors färdledare. 

TILLVAL
Kutna Hora & Sedlec Ossuary              590 kr
Bömisk glasfabrik & Karlstejn               590 kr

AVRESA: Stockholm, 9/4, 5 dagar.

ALLT DETTA INGÅR

fr.6 595 kr

PRO-pris 
SPARA 
500KR
SPARA 
500KR
SPARA 
705KR
SPARA 
705KR

Ord.pris 7 300 kr



Kryssningen går genom vindlande dalgångar där riddar borgar, böljande vinfält och 
pittoreska kors virkesbyar avlöser varandra. På vår flodkryssning njuter du av en härlig 
blandning mellan avkoppling och aktivitet. Tillsammans upptäcker vi området med vår 
färdledare och gör trevliga utflykter, äter god mat och får många fina upplevelser. Det 
familjära livet ombord, tillsammans med gamla och nya vänner, ger mersmak och minnen 
för livet! 

Flodkryssning på Rhen  
och Mosel

• Flyg till Frankfurt t/r

• Transfer t/r

• Del i utsides 2-bäddshytt på huvuddäck

• Kryssning och utflykter enligt program

• Helpension från middag dag 1 till frukost 
dag 8

• Underhållning och aktiviteter ombord

• Dricks till lokala guider, chaufförer och 
ombord

• Lokala guider 

• PRO färdledare

ALLT DETTA INGÅRFlodkryssning
AVRESA: Stockholm och Köpenhamn 
22/9, 8 dagar.

Dag 4
fr. 15 995 kr

Ord. pris 16 995 kr

PRO-prisSPARA 
1000KR
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ALLT DETTA INGÅR I RESANS PRIS 
•Flyg till Chania, Kreta t/r •Mat ombord på flyget t/r •Transfer t/r •Del i dubbelrum •All 
Inclusive på hotellet •Halvdagsutflykt •Aktiviteter och underhållning •PRO-värdinnor

Greklands största ö är också Europas sydliga utpost i Medelhavet. Här bor vi utanför 
den lilla pittoreska byn Georgioupolis, på ett vackert och inbjudande hotell beläget nära 
stranden, på gångavstånd in till byns centrum. På hotellet njuter vi av All Inclusive med 
goda måltider och drycker, deltar i trevliga aktiviteter och umgås med gamla och nya 
PRO-vänner! Vi flyger från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Skellefteå, Umeå och Luleå.

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

RESFAKTA 8 OCH 15 DAGAR
AVRESEORT      8 dagar 15 dagar
Luleå  5/5 -
Umeå              28/4+5/5+12/5 5/5
Skellefteå           4/5+11/5 4/5
Stockholm      27/4+5/5+12/5  
Göteborg        27/4+4/5+11/5 27/4+4/5
Köpenhamn   28/4+5/5+12/5 28/4+5/5

Flygtillägg upp till 850 kr beroende på utreseflygplats.

GRUNDPRIS  
8 dagar från 9 895 kr, 10 900 kr icke medlem.
15 dagar från 14 595 kr, 15 600 kr icke medlem.
 
TILLVAL/PERSON OCH VECKA 
Enkelrum               2 900 kr
Rum på strandsida/havsutsikt      1 200 kr
Poolutsikt                                  450 kr
 
Avbeställningsskydd                249 kr 

ALL-

INCLUSIVE

INGÅR!

ALL-

INCLUSIVE

INGÅR!

Vårträff på Kreta



Sagornas Island: Gyllene cirkeln med Gullfoss, Tingvalla och Blå Lagunen. 
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 nationalparken Tingvalla. Vi bor på 
Hotel Plaza, mitt i Reykjavik. Självklart blir det ett obligatoriskt bad i den 
härligt varma Blå Lagunen!

Sagornas  
Island

Island
AVRESA: Stockholm 25/4. 5 dagar.

fr. 12 995 kr
Ord. pris 13 800 kr

PRO-pris
SPARA 
805KR
SPARA 
805KR

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

ALLT DETTA INGÅR



Följ med på vår populära vandringsresa till Österrike. Veckan innehåller ett 
omväxlande program där vi gör allt från att vandra längs med Gasteinerdalens vackra 
promenader och besöker Salzburg och utforskar denna vackra och anrika stad. Allt 
detta sker på bra underlag, bra promenadvägar och fina vandringsleder. En dag tar vi 
liften upp till 2 050 meter över havet. Stavar får du låna utan extra kostnad.

Vandring i 
Österrike
Strövtåg med stavar i Bad Gastein

Österrike
AVRESA: Stockholm, Göteborg och 
Malmö 12/5 samt 15/9. 8 dagar.

TILLVAL/PERSON 
Enkelrum 1 200 kr 
Rum med balkong    390 kr

fr. 10 995 kr
Ord. pris 12 000 kr

PRO-pris
SPARA 
1005KR
SPARA 
1005KR

• Flyg till Salzburg t/r.  
• Enkel måltid på flyget.  
• Transfer till hotellet t/r.  
• Boende i dubbelrum 7 nätter inkl. 
frukost.  
• 5 st luncher.  
• 6 st trerätters middagar.  
• Vandringspaket ”Nordic Walking”  
• Utflykt till Salzburg.  
• Utflykt till Zell am See.  
• Svensktalande färdledare.

ALLT DETTA INGÅR



Träningsvecka i 
Toscana

Följ med PRO medlemsresor på en träningsvecka till den svenska 
anläggningen Riva del Sole i vackra Toscana i Italien! Träningen leds av Irene 
Samuelsson från Svenska gymnastikförbundet och Karin Blomkvist-Paegelow, 
och är framtagen för dig som vill förbättra ditt kroppsliga och mentala 
välbefinnande. Ett ledord är gemenskap och glädje. Därför innehåller 
träningsveckan inte bara fysiska aktiviteter – vi bjuder alltid på härligt 
umgänge, såväl dagtid som i samband med våra middagar efter träningen.

• Flyg från Stockholm och transfer t/r
• Del i tvårumslägenhet, 7 nätter
• Frukostbuffé på hotellet varje morgon
• Middag på hotellet varje kväll
• Guidad promenad till och i Castiglione 

della Pescaia
• Träning, qigong och aktiviteter enligt 

program
• Irene Samuelsson, ledare från Svenska 

Gymnastikförbundet
• Karin Blomkvist-Paegelow, qigongledare

• PROmedlemsresors värdinna 

ALLT DETTA INGÅRTräningsvecka
AVRESA: Stockholm 14/5. 8 dagar.

Dag 4
fr. 10 995 kr

Ord. pris 12 000 kr

PRO-prisSPARA 
1005 KR

NYHET!NYHET!



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, 8 dagar.

Aktiviteter och avkoppling i den 
svenska semesterbyn

Dag 4
fr. 8 995 kr

Ord. pris 9 800 kr

PRO-prisSPARA 
805KR



Charmiga Terracina  
med utflykter

I den charmerande semesterstaden Terracina upplever vi italienskt vardagsliv 
i ordets bästa bemärkelse. Här dominerar stranden, havet och den trivsamma 
atmosfären stadsbilden med mängder av restauranger, barer och kaféer.  
Vi strosar gärna längs den långa och inbjudande strandpromenaden, vackert 
inbäddad av väldoftande pinjeträd och blommor, och stannar till vid en bar 
för ett glas vin eller en glass och bara njuter av folklivet.

• Flyg från Stockholm till Rom t/r

• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r

• Del i dubbelrum, 7 nätter.

• Frukostbuffé på hotellet varje morgon

• Välkomstmiddag med dryck

• Halvdagsutflykt i Terracina och till Sperlonga

• Halvdagsutflykt till mozzarellafarm

• Svensktalande guide på utflykterna

• PROmedlemsresors färdledare

 

ALLT DETTA INGÅRTerracina
AVRESA: Stockholm 19/5, 8 dagar.

Försommar i en italiensk småstad, 
mellan Rom och Neapel. 

Dag 4
fr. 7 995 kr

Ord. pris 8 700 kr

PRO-prisSPARA 
705KR

NYHET!NYHET!



Allt fler vill upptäcka Mallorcas många vackra sidor – den fantas-
tiskt 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 Mal-
lorca, 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, 7/4, 29/9, 6/10. 8 dagar.

• 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

fr.8 995 kr
Ord.pris 9 700 kr

PRO-pris
SPARA 
705KR

Följ med på vår nya vandringsresa till magiskt vackra Makarska i 
Kroatien. Denna mysiga stad, beläget vid foten av Biokovobergen, 
anses som en av de mest natursköna platserna vid Adriatiska havet. 
Här möts det mäktiga bergsmassivet med det kristallklara havet. 
Denna pärla har omtalat god mat, trevliga promenadstråk och stor 
gästfrihet. Njut av gemenskapen och sköna vandringar utmed kus-
ten som doftar härligt av vildväxande örter och kryddor.

ALLT DETTA INGÅRVandring i Kroatien
AVRESA från Stockholm 6/10 och 13/10. 
8 dagar.

• Flyg till Split t/r. 
• Transfer till hotellet t/r. 
• Boende i dubbelrum 7 nätter. 
• Frukost och middag alla dagar. 
• Ett glas vin/öl/alkoholfritt vid 
middagen 
• Tre vandringsdagar inkl. lunch. 
• Daglig städning. 
• Guidad promenad i Makarska. 
• Vandringsledare under vandring-
arna. 
• PROmedlemsresors värdinna.

fr. 11 495 kr
Ord.pris 12 200 kr

PRO-pris
SPARA 
705KR

Sköna gröna Kroatien



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, Köpenhamn  
18/3, 4/11, 11/11, 18/11 2018. 8 dagar.

fr. 7 495 kr
Ord. pris 8 300 kr

PRO-pris
SPARA  
805 KR

• 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!
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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 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
17 mar Vandring på Mallorca             8 dgr              8 995 kr

18 mar Bouleresa till Andalusien             8 dgr              7 495 kr

7 apr Solo Andalusien             8 dgr              6 995 kr

8 apr Soloresa till Nådendal Spa             4 dgr              3 395 kr

8 apr Färgstarka Kraków             5 dgr              6 695 kr

9 apr Prag, den gyllene staden             5 dgr              6 595 kr

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

15 apr Budapest, Donaus drottning             5 dgr              6 995 kr

17 apr Vandring i Italien             7 dgr              9 990 kr

25 apr Sagornas Island             5 dgr              12 995 kr

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

27 apr - 5 maj        Vårträff Kreta             8 - 15 dgr              9 895 kr

12 maj Vandring och kultur i Österrike             8 dgr              10 995 kr

14 maj Träningsvecka i Italien, Riva del Sole             8 dgr              10 995 kr

19 maj Charmiga Terracina, Italien                                  8 dgr              7 995 kr

15 sep Vandring och kultur i Österrike             8 dgr              10 995 kr

16 sep Färgstarka Kraków             5 dgr              6 695 kr

22 sep Flodkryssning på Rhen och Mosel             8 dgr              15 995 kr

29 sep Vandring på Mallorca             8 dgr              10 495 kr

6 okt Vandring på Mallorca             8 dgr              10 495 kr

6 okt Vandring i Kroatien             8 dgr            11 495 kr

13 okt Vandring i berg och vid hav, Mallorca             8 dgr              10 995 kr

13 okt Vandring i Kroatien             8 dgr             11 495 kr

17 okt Bouleresa till Kroatien             8 dgr              8 995 kr

20 okt Soloresa till Mallorca             8 dgr              8 995 kr

4 nov Bouleresa till Andalusien             8 dgr              7 495 kr

11 nov Bouleresa till Andalusien             8 dgr              7 495 kr

18 nov Bouleresa till Andalusien             8 dgr              7 495 kr


