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Mellan Höst & Vinter 
Den första snön föll och försvann, maskeradkostymer och blinkande pumpor byts snart ut till röda luvor och pappersstjärnors 

sken. Varm glädje när solens strålar tränger sig genom grå skyar. Ett tillstånd mellan höst och vinter –det är November. 

Alla helgons-helgen stundar, vi tänder ljus  för våra nära och kära. Ljus i mörkret med minnen och tankar över de som inte 

längre är hos oss, samt tacksam glädje för de som är det. En helg för  reflektion och rekreation, som vi  i samband med detta 

Nyhetsbrev hoppas att Ni får njuta av. 

Vi avrundade den föregående månaden med en  festlig kväll ombord på Cinderella och två bussar med glada Seniorkryssare!  
När nu November inletts så stundar även såväl bussresor som kryssningar till varierande destinationer. 
 
Vår Hockeybuss rullar med resenärer för nedsläpp i Fjällräven Center, Örnsköldsvik, datumen:  17/11, 13/12, och 30/12 
 
Det vankas en kryssning till Lettlands huvudstad  Riga med avgång 26/11, för en stämningsfull  julmarknad i den mysiga sta-
den. Även i December avgår en julmarknads-kryssning, då till Tallinn den 3/12 för att uppleva en traditionell julmarknad i 
den vackra gamla Hansastaden. 
 
Julmånaden December levererar också en garanterat underhållande Julshow den 2/12 på Folkets Hus i Iggesund, och avrun-
dar hela året med ett sprakande Nyårsfirande med  Mittrevyn den 31/12 i Härnösand! 
 
Arbetet på kontoret pågår alltjämt med att producera en rykande färsk katalog innehållandes massor av spännande resmål 
under 2018, där både  gamla favorit-resor som nya intressanta destinationer utlovas. Katalogen kommer att finnas tillgänglig 
för Er strax innan jul, perfekt läsning tillsammans med familj och vänner över helgerna med andra ord.  
I samband med detta arbete så lägger vi även upp de resmål som blir klara och bokningsbara allt eftersom på vår hemsida, 
och redan nu finns flera av våra destinationer tillgängliga –spana in! 
 
Boka-tidigt-rabatt!  
Vi erbjuder Er som bokar en resa med oss senast 180 dagar innan avgång  att ta del av varierande rabatter på flertalet av 
våra destinationer... 
 
Avslutningsvis så  vill vi redan nu nämna vår Reseträff den 6/2 2018 där vi varvar vimmel och mingel ombord på Cinderella, 
med presentation och information om det stundande årets resor. Hoppas Ni hänger med! 
På hemsidan www.lindtour.se hittar Ni utförligare information om det mesta,  och på Facebook och Instagram finns möjlig-
het att ta del av bland annat bilder och uppdateringar från våra fina resor och glada resenärer. 
 
Önskar Er allt gott och välkomna att resa med oss! 
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