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Sensommar & Semester! 
Vi har nu äntrat månaden Augusti (högsommardagarna –så snabbt de passerar!) och för en del är det dags att lämna se-

mestern bakom sig för att  acklimatisera sig tillbaka till arbete och vardagen igen. För andra är dock den ljuva ledigheten 

fortfarande ett faktum med lata dagar i hängmattan eller trevliga avstickare på agendan. Augusti inleds med stålande sol, i 

alla fall här i Björkarnas stad, men annars har sommarens väderlek lämnat mycket att önska hittills… Vädret är ju som bekant 

inget vi kan göra något åt, men vad gäller resebranschen  så är dess påverkan märkbar. Viss avsaknad av sol och värme bety-

der en stor ökning  på bokningar av resor, även fler avgångar, och det...det är vi i alla fall glada för! Vi hoppas att vi kan  locka

– och erbjuda Er spännande resmål och en förlängning av sommaren...den är ju trots allt inte slut än! 

Under Augusti bjuder vi bland annat på rese-äventyr till:  

Skottland med spektakulära Military Tattoo 13/8,  riddarnas och rosornas ö Gotland 16/8, vackra Skagerrak runt 19/8, samt 
kryssningar till Tallinn den 20/8 och 27/8. Och för den som känner att en redig surströmmingspremiär omgiven  av idylliska 
skärgårdsvyer lockar, så går vår resa till Ulvön av stapeln den 5/8. 
 
När September sedan stundar vankas en kortare dagstur med inslag av strutsar till vackra Höga Kusten  2/9, en längre resa 
för rekreation och eventuell svampplockning till Borgafjäll 14/9, samt två ännu längre resor till sagolika Slovenien 4/9 och 
ljuva Toscana 21/9. En kryssning till Riga, samt en tur ombord på Cinderella, och hela tre Tallinnkryssningar  blir det 
också...inte illa! 
 
På hemsidan www.lindtour.se hittar Ni utförligare information om det mesta,  och via de sociala medierna Facebook och 
Instagram finns möjlighet att ta del av bland annat bilder och uppdateringar från våra fina resor och glada resenärer.  
 
Önskar Er en härlig fortsättning på sommaren och välkomna att resa med oss! 
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