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Aprilväder & Reskläder
Ja, vårväderleken fortsätter med liknande koncept som nämndes i föregående nyhetsbrev: snö och tö, ömsom solsken och
mulliga moln, temperaturer i varierande riktningar...men, vi lever på hoppet om att den ljusnande framtid är Vår (!)
Hoppfullt är det även att vi med förtroende får fortsätta att skicka iväg resenärer på spännande äventyr till diverse destinationer, såväl när som fjärran.
Vänta inte för länge med att boka just Er favorit, utan: boka resan, packa reskläderna, det goda humöret, och häng med!
April erbjuder sköna kryssningar med avgångar till såväl Riga den 17/4 som till Tallinn den 22/4. En riktigt härlig vår-weekend
vankas också för våra resenärer i den fascinerande staden Rom dit vi reser den 18/4
Kommande avgångar under våren och försommaren är även vår resa till idylliska Cotswolds den 3/5, en blomstrande Trädgårdsresa med intressant föreläsning till Türi den 17/5, samt ännu en av våra populära kryssningar till Tallinn den 27/5
Vår resekatalog är god lektyr att njuta av såväl uppkrupen i den mysiga soffan när snön yr utanför, som i en bekväm trädgårdsstol på terrassen med solens värmande strålar i ansiktet, ackompanjerat av takdropp och fågelkvitter. Sitter man hellre med
mobiltelefon eller surfplatta, så besöker man då med fördel vår hemsida för att ta del av det varierande utbudet– och även
boka våra resor där...smidigt!
Nu kan ni dessutom skriva ut programmen direkt från respektive resas sida...ännu smidigare!
Hemsidan uppdateras allt eftersom, och på tal om vår– och försommar...den 19/5 erbjuder vi vår resa längst Formstråket, en
härlig dagstur med lokala guldkorn efter färdvägen. Den resan, samt även sommarens (ja, till och med höstens!) höjdpunkter
hittar ni också där.
Fortsätt följa oss på de sociala medierna Facebook och Instagram, och tipsa gärna vänner och bekanta till detsamma.
Vi blir så glada över härliga bilder och fina kommentarer av- och med våra följare, tack för det!
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