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Semlor, Snö & Semesterdrömmar
Snön faller och drivorna tornar upp sig, nästan likt grädd-topparna på de smaskiga semlorna vi nu glatt mumsar i oss till kaffet
i dessa fastlagstider. Och som grädde på semlan så passar god läsning med vackra bilder, över såväl varmare– som outforskade destinationer, alldeles perfekt och där vår Resekatalog är ett utmärkt val av lektyr!
Fly vintervärlden ett stund med ljuva semesterdrömmar, och gör sedan slag i saken och boka resan hos oss redan idag!
Vi vill börja med att rikta ett stort TACK till alla Er som var med oss under vår Reseträff på Cinderella den 6/2
Ett trevligt vimmel och mingel ombord med god mat och dryck, samt härlig underhållning och många glada skratt!
Det var verkligen roligt att se så många som samlades för att lyssna till vår presentation och information om företaget, samt
våra spännande resmål under året –vi hoppas självklart på att återse er på dessa!
Vi har redan hunnit en bra bit in i Februari (nästan halva den här korta månaden faktiskt) och de avgångar som stundar närmast är en njutningsfull Sparesa till Pärnu den 23/2, dit vi även har ytterligare avgångar under våren.
Det bjuds på en efterlängtad långsemester i Andalusien den 6/3, och lite längre framöver ett blomstrande San Remo den
9/3 , i skarp kontrast mot den fascinerande resan till Jukkasjärvi med avgång samma datum.
Fler kryssningar med Cinderella erbjuds också, samt till Tallinn och Riga. Och varför inte möta våren en aning tidigare under
någon av våra Europa resor, eller redan nu säkra sommarens semesterresa?
Ta gärna en titt på vår hemsida också, under fliken ”Resekalender” så hittar Ni alla våra resmål i datumordning, samt dagsprogram och mer information om diverse destinationer.
Om någon nu råkat missa det, så påminner vi om att Resekatalogen (till semlan och kaffet!) 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 även 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.
Välkomna att boka nästa rese-äventyr med oss!
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