
KRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | RUNDRESOR | LÅNGTIDSRESOR

Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25. 

Spela bridge på resan!



Bridgeresor med innehåll
Vi har många års erfarenhet av att ordna trivsamma bridgeresor, 
där bridgespel kombineras med kultur- och naturupplevelser. 
Resorna bjuder därmed också på nya upplevelser och gemenskap. 
Vi spelar alltid för att det är roligt, inte om pengar eller poäng!

Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25. 

Bridgekryssning med MSC Musica genom Suezkanalen
Följ med på höstens mest spännande kryssning! Med MSC Musica kryssar vi från 
Venedig, till grekiska pärlor i östra Medelhavet och genom Suezkanalen till Röda 
havets soldränkta badparadis för att runda Arabiska halvön och avsluta i fashionabla 
Dubai. Resan bjuder bridgespel i kombination med enastående strandhugg. 
Möjligheter till besök i klassiska badorter och utflykter till legendariska kulturskatter. 
 
Kryssrutt: Venedig (Italien) - Bari/Apulien (Italien) - Piraeus/Aten (Grekland) - 
Heraklion/Kreta (Grekland) - Rhodos (Grekland) - Ashdod (Israel) - Port Said  
(Egypten) - genom Suezkanalen - Aqaba (Jordanien) - till havs - Salalah (Oman) - 
Muscat (Oman) - Khor Fakkan (Sharja) - Dubai.

Avresa fr Stockholm, Köpenhamn 22/11. 21 dagar. 
Pris ej klart. För föranmälan kontakta våra resesäljare.



Bridgeresa till Almuñécar
Möt våren med bridgespel i soliga 
Sydspanien! På den tropiska kusten i 
Andalusien ligger den charmiga och 
trygga småstaden Almuñécar. Boende i 
lägenheter på hotell Chinasol, med 
perfekt läge precis vid Medelhavet! 

Avresa fr Stockholm, Köpenhamn 14/3.  
8 eller 15 dagar. 
Pris från 7.495:- resp. 10.995:-

Bridgeresa till Budapest
Följ med till Budapest, en av Europas 
absolut vackraste städer! När vi inte 
spelar bridge finns det mycket att se. 
Under en stadsrundtur upplever vi 
den berömda Kedjebron, vyerna över 
Parlamentsbyggnaden, St Stefankyrkan 
och Hjältarnas torg. Vi bor fyrstjärnigt 
på centralt belägna hotell Bristol. 

Avresa fr Stockholm 12/4. 8 dagar. 
Pris från 8.495:-

Bridgeresa till Mallorca
På ljuvliga Mallorca njuter du god mat, 
skön natur och milt klimat. Vi bor på 
fyrstjärniga Punta del Mar i badorten 
Santa Ponsa. Insup den fridfulla atmos-
fären och flanera utmed den fina 
strandpromenaden till hamnen. Vill du 
ha ett större utbud att välja på tar det ca 
30 minuter till Palma med lokalbuss.  

Avresa fr Stockholm, Köpenhamn 17/10. 
8 eller 15 dagar. 
Pris från 9.995:- resp. 13.495:-

Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25. 

Bridgevärd: Mats Bud

Bridgevärd: Gunnar Alexandersson

Bridgevärd: Gunnar Alexandersson



Välkommen till Grand Tours!
Snart firar vi trettio år som researrangör. Allt efter åren går ökar vår skara av 
trogna resenärer som återkommande reser med oss – år efter år. Många till och 
med flera gånger om året! Det visar att vi har hittat ett uppskattat koncept, vilket 
enkelt uttryckt handlar om att du ska få ut så mycket som  möjligt av din resa.

Ett av de viktigaste kriterierna för en Grand Tours-resa är kvalitet och personlig 
service. Det gäller allt från information om resan och hjälp med bokningen till att vi 
har svensktalande färdledare och värdinnor på plats. Oavsett om du har särskilda 
önskemål, vill veta mer om våra utflykter och aktiviteter eller behöver tips och råd 
finns vi där för dig. Vi gör vad vi kan för att resan ska bli som du vill ha den!

Utöver att göra allt för att du ska få en härlig resa vill vi också erbjuda dig ny 
kunskap och inspiration. Vi månar därför om att engagera de bästa färdledarna 
och de mest kunniga ciceronerna. Målet är att du ska få bestående minnen – och 
självklart välja att resa med oss igen.

Välkommen till oss!

Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25. 

Våra kunniga resesäljare hjälper dig med din resa

Jennie  
Hammarberg

Helene  
Henriksson

Christoffer 
Ogefalk

Malin  
Grenmarker

Ingrid  
Hellström


