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Gott Nytt Reseår! 
Efter en magisk avrundning på 2016, med bland annat Nyårsrevy och sprakande festligheter , välkomnar vi nu reseåret 2017 

och allt spännande arbete som ligger framför oss  med diverse destinationer, samarbetspartners och resenärer!  

Vi är stolta över att presentera flertalet nyheter både vad gäller resmål och företaget, samt över återkommande favoriter.  

Med önskan om en god fortsättning så blickar vi nu framåt tillsammans med Er! 

Vi inleder året och Januari med vår Reseträff den 26/1, i samband med Dansbandsveckan på Cinderella (fullbokad!). Det 

blir en festlig tillställning med trevlig underhållning, god mat och dryck, samt dans till några av Sveriges populäraste dans-

band. Under förmiddagen på hemresedagen välkomnas Ni till konferensavdelningen där vi bjuder vi på ett glas gott mous-

serande, samtidigt som vi i företaget presenterar oss själva och Lind Tour´s resenyheter 2017. Fina erbjudanden med möj-

lighet att direkt på plats boka in nästa resa bjuder vi också på! 

Ni har väl inte missat att vår nya katalog finns ute? 

Se till att skaffa ett exemplar, bläddra igenom sidorna av spännande destinationer och nyttig in-
formation, samt planera in årets kommande reseäventyr! 
Ni hittar katalogen på följande platser: 
Umeå: Lind Tour, Busstationen, Coop Ersboda och Willys Avion 
Lycksele: ICA Supermarket 
Örnsköldsvik: inom en snar framtid på Resecentrum och ICA Kvantum 
 
Var uppmärksam på Sista bokningsdag! Nu i Januari  gäller följande: Nice & Barcelona, Slott & 
Trädgårdar i södra England, samt New York & Washington. 
 
En annan nyhet är vår hemsida. Den genomgår i nuläget en rejäl uppdatering och vi förväntas att kunna presentera  ett 
rykande färskt och fräscht resultat i slutet av månaden...håll utkik! 
Vi hoppas även att Ni följer oss på Facebook, samt på Instagram, där senaste nytt publiceras tillsammans med fina bilder. 
Att ringa oss, eller besöka oss på kontoret är förstås också alltid varmt välkommet! 

  090 -14 14 87 

info@lindtour.se   www.lindtour.se 


