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Gott Nytt Reseår! 
Pang! Och det sprakande, glittrande startskottet för ett nytt år fyllt av resor världen över är nu avfyrat...underbart!  

Vi på Lind Tour välkomnar reseåret 2018 och allt det spännande arbete som ligger framför oss vad gäller våra diverse 
destinationer, samarbetspartners och resenärer.  Vi erbjuder ett brett utbud av resmål, såväl längre som kortare turer, 
och hoppas på att Ni hittar just era favoriter. Fulla av förväntningar så ser vi fram emot oförglömliga upplevelser 
och ett fantastiskt år tillsammans med Er! 

December, och hela 2017, avrundades med vår Hockeybuss och match i Fjällräven Center, Örnsköldsvik, den 30/12 , samt 
med det glittrande Nyårsfirande och Mittrevyn i Härnösand den 31/12.   
 
Januari  är nu kommen och årets första resa blir en njutningsfull upplevelse i form av en lyxig Sparresa till Pärnu som avgår 
den 20/1. Samma datum avgår även en glädjefylld favorit i repris med Mittrevyn i Härnösand. De två efterföljande resorna 
handlar sedan om härliga kryssningar med  en redig svängom ombord på Cinderella under Dansbandsveckan den 24/1, samt 
en tripp till populära Tallinn den 28/1. 
 
Ni har väl bokat Er plats på vår Reseträff den 6/2 2018 ? Där varvar vi vimmel och mingel ombord på Cinderella, med presen-
tation och information om företaget och årets fantastiska resor –häng med! 
 
Äntligen kan vi också meddela att vår rykande färska Resekatalog, fylld med massor av spännande resmål under 2018, såväl 
gamla återkommande favoriter som nya intressanta destinationer, finns ute för Er! Ni hittar den på: 
Umeå Busstation, Stora Coop Ersboda, ICA Kvantum Örnsköldsvik, Artic Bus Skellefteå, hos oss på Resebyrån, samt på vår 
hemsida www.lindtour.se  
 
Tack för att Ni följer oss på Facebook och Instagram med möjlighet att ta del av bland annat bilder och uppdateringar från 
våra fina resor och glada resenärer, och tipsa gärna vänner och bekanta om att göra detsamma! 
 
Vi hoppas att Ni njutit av härligt firande under högtidshelgerna, önskar allt gott inför det nya året, och hälsar Er välkomna att 
boka nästa rese-äventyr med oss! 
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