
Vårt vinterboende är väldigt upp-
skattat och många återvänder till oss 
vinter efter vinter. Äntligen är det nu 
tryggt att välkomna er igen, såväl nya 
som återvändande gäster. I vinter har 
vi två olika boende att välja mellan:
 
Hotel Plaza Cavana brukar vi betrakta 
som Nerjas stadshotell. Perfekt läge på 
torget bredvid Europabalkongen, hiss, 
bar, restaurang, takterrass med havs-
utsikt och pool. Fina välutrustade rum.
Möjlighet till utsikt mot mysiga torget.  

Resor till solen i Nerja
2021/2022

Tvåveckorsresor för att lära känna Nerja och oss.
3-17/11 17/11-1/12 5-19/2

Resebyrån BokaNerja erbjuder 
för 17:e året trygga resor till dig 
som vill fly den mörka vintern 
till soliga södra Spanien! 
Samla kraft och energi - vi har 
aktiviteter, utflykter och extra 
omsorg och trygghet som vi 
kallar NerjaCare.

Resebyrå - Agencia de viajes
bokaner aj



Nyhet - Hotel Parador ****
Här bor du extra lyxigt med utsikt över 
stor trädgård, pool och hav! Hotel Para-
dor har padelbanor och tennisbana, och 
ligger ovanför Playa Burriana med egen 
hiss direkt ner på stranden! Går du 10 
minuter på Calle Carabeo utan backar 
mot stan längs med havet så är du på 
Balcón de Europa.

Boende i central lägenhet?
Vi kan även erbjuda boende för 1-4 per-
soner i lägenhet med kök på förfrågan.

BokaNerja
Vårt BokaNerja-kontor ligger bara en 
kort promenad från Hotell Plaza Cavana. 
Här får ni all service, förslag på utflykter 
och tips om Nerja.  Så antingen ni väljer 
lyxigt hotellboende med frukost på Pla-
za Cavana eller Parador, eller lägenheter 
med möjlighet att laga mat har ni full 
svensk service och god gemenskap med 
våra övriga svenska vintergäster. 

Vill ni prova på att bo några veckor i 
Spaniens mysigaste stad med Euro-
pas bästa vinterklimat så finns det 
inget förmånligare. Vår verksamhet är 
centrum för skandinaverna i staden och 
de flesta återvänder varje år.  Ett besök 
i Nerja är vanebildande - så välkommen 
till Nerja, den bästa av världar!

Nerja är en fantastiskt vacker liten 
oförstörd andalusisk stad vid havet. Här 
härskar fortfarande småskalighet, låg 
bebyggelse med vitkalkade hus, smides-
järn och blommor. Här finns det ett stort 
antal bra restauranger, mysiga butiker 
och barer, vilket gör det gemytligt att 
strosa runt och lätt att leva! Staden är 
inte större än att man med lätthet går 
överallt. Nerja har fortfarande en stark 
prägel av den fiskeby det nyss var, och 
är en riktig stad där folk bor och arbetar. 
Även om pandemin satt sina spår även 
här, fungerar det mesta som vanligt. Här 
råder en mycket vänliga stämning och 
faktum är att de flesta blir förälskade i 
Nerja och återkommer år efter år...

Det finns bra stränder och även om de 
flesta inte badar på vintern så finns det 
ett stort antal dagar då det är skönt att 
vara på stranden eller takterrassen. Det 
är ett väldigt skönt klimat att vara aktiv 
i - promenera, sola, sitta på caféer eller 
åka på utflykter. 

För er trygghet så samarbetar vi med 
en privat läkarcentral i Nerja med ambu-
lans och behöver ni mer assistans så har 



vi utökad service genom vår verksamhet 
NerjaCare. Vi har egen personal på plats 
som alltid finns tillgänglig, och som gäst 
får du även journummer och VIP-service 
hos vår samverkande läkarcentral.

Statistiskt så har området runt Nerja 
Europas bästa klimat, framförallt vin-
tertid. Det kallas Costa Tropical och 
är den tydligaste subtropiska zonen i 
Europa.  Anledningen är dels att det 
ligger långt söderut nära den afrikanska 
kontinenten och dels att området effek-
tivt skyddas från nordliga vindar av det 
mäktiga Sierra Nevada. Dramatisk natur 
runt staden med bergstoppar, hav och 
vit stad gör området förödande vackert.

En normal vinterdag är ca 18 grader 
i skuggan och så fort solen skiner
(statistiskt 24 dagar i januari) 

     så känns det  som en svensk 
 försommardag!

Har du lust och ork att uppleva mer 
runt Nerja så följ med på våra populära 
guidade utflykter! Bara några kilometer 
från Nerja ligger Europas största grottor 
vilka är Spaniens tredje mest besökta 
sevärdhet. Ca 6 km upp i bergen blänker 
vitkalkade Frigiliana i solen, byn som två 
gånger har blivit utsedd till både Anda-
lusiens och Spaniens vackraste by, väl 
värd ett besök! 
Med buss 1 timme kommer vi till 
Granada och fantastiska Alhambra, en 
kulturupplevelse utöver det vanliga och 
en gång den moriske sultanens palats. 

Vi har från hösten 2021 återigen fullt program med våra populära ut-
flykter, anpassade efter pandemins säkerhetskrav. Som vanligt med 
våra svenska reseledare till fina utflyktsmål runt Nerja med andalu-
sisk mat och kultur.

Alla som anmält sig till Vinterresorna får förslag från oss på aktivi-
teter och utflykter, som man kan ansluta sig till om man har lust!



Vi hoppas att ni har blivit intresse-
rade av att komma ner till oss och 
sol, god mat & kultur! Vår resebyrå 
följer EU:s paketreselag med rese-
garantier & resebyråbestämmelser.

Pga Covid19 är det extra viktigt att 
läsa bokningsvillkor och se över din 
reseförsäkring. Skulle vi behöva ställa 
in resan p.g.a att UD avråder, allvarlig 
smittspridning eller dyl. så får du 
ALLTID alla pengarna tillbaka. 
Ställer du själv in resan t ex pga 
sjukdom, se till att vara täckt av din 
reseförsäkring. 
All info finns på vår webb.

Anmälan snarast, först till kvarn -
suget efter resor nu är stort!

Läs mer och anmäl dig smidigt direkt på 
vår hemsida, eller kontakta oss.

www.bokanerja.se/senior

Paketerade Vinterresor - välkommen till oss!

Vintersol
Energi
Trygghet
Gemenskap
Utflykter
Privatläkare

PRIS FRÅN 1299€/PERSON
RESEDATUM:

Vinter 1, 3-17/11 2021
Vinter 2, 17/11-1/12 2021
Vinter 3, 5-19/2 2022

Enkelrumstillägg
Hotell Plaza Cavana 350€ 
Hotell Parador 770€. 
Plaza Cavana, utsikt mot torget 
tillägg 250€/rum.

PAKETRESA 14 DAGAR 
INKLUSIVE:
- Direktflyg med SAS t.o.r 
  Arlanda-Malaga 
-  Transfer t.o.r. Malaga-Nerja
-  Del i dubbelrum
-  Härlig frukost alla 14 dagar
-  Välkomstmöte & tapasrunda
-  Våra trevliga torsdagsfika

Varmt välkommen!  Timo & Tuva med BokaNerja-teamet

Kontoret svensk tel: 08 446 803 48
Kontoret spansk tel:  0034 952 52 0467

Samordnare för Vinterresorna är 
Margitta, epost: margitta@bokanerja.se


