
 

Kolla in 
Folke West på 

ALFA TV  
kanal 15

Söndag 15.12 kl 19.30 Pa-
nama och San Blas indian-
erna
Lördag 21.12 19.30 + repris 
söndag 19.30 Panama kana-
lens historia.

0451027255

• 5.4. -12.4.2020 •

Snabba tag 

- ring Folke idag !

Trivsam sju dagars påsk 
–  kryssning på sköna 

blåa Donau!
Reseledare Torsten Åvall och gästföreläsare Folke West
Mottag vårens blomsterprakt på en bedårande fyra länders kryssningsresa 
med besök i Passau, Wien, Bratislava, Budapest, Melk och München  
Pris  från 2362.- p.p.i delad dubbelhytt.  I priset ingår:  
 • Dryg helpension ombord med frukost, lunch, och middag  
 • Drycker: te, kaffe, läsk, viner, öl, cocktails och groggar. 
 • Utfärder i Wien och Budapest. 
 • Påsksöndagens lunch i München
 • Flyg Helsingfors - München – Helsingfors, inklusive transfers  
  från och till fl ygfältet i München. 
Resan arrangeras i samarbete med Soile-Tours och Alfa Tv.
INFO www.resansvanner.fi   folkewest.travel.club@gmail.com Tel 0451027255

CUBA EXCOTICA 
- en säregen rundresa med Folke West

• 9.3. -21.3.2020 •
Havanna – Holguin – Baracoa – Guantanamo - San-
tiago – Sierra Maestra- Bayamo - Camaguey – Cayo 
Santa Maria
Kuba lämnar ingen oberörd, det är som om man förfl yttade sig 50 år 
tillbaka i tiden ledda av den ljuvt förförande musiken, de historiska 
byggnaderna och den grönskande naturen. Vår unika rutt tangerar både 
imponerande storstäder och idylliska bergsbyar. Utfärderna och trans-
porterna på Kuba samt Latino danskurs med Lene West. Tvåspråkig resa 
med daglig svensk klubb. Resan arrangeras i samarbete med Lomalinja 
och Alfa TV. Info www.resansvanner.fi    folkewest.travelclub@gmail.com 
tel 0451027255

Pris i delat dubbelrum 2995.- p.p. Tillägg för enkel rum 500.- 
Halvpension 9 dagar och 2 dagar All Inclusive helpension med drycker.
I priset ingår fl yg och retur och de i programmet nämnda nämnda utfär-
derna och transporterna samt Latino danskurs med Lene West.

PANAMA FANTASY 
- en sti mulerande Rundresa med Folke West!

• 12.2 – 24.2.2020 •
Panama City och Panama kanalen, Gamboa – El Valle – 
Playa Blanca

Sitt mindre – se mera! Panama är ett Amerika i miniatyr med stora se-
värdheter på små avstånd!  Vår stressfria rundresa erbjuder fascinerande 
rik fl ora och fauna, Panama är världstrea i arter. En levande indiankultur 
med sju olika stammar. Panama Citys historiska ruiner från 1519 och 
imponerande skyskrapor i Central-Amerikas business center. Intressanta 
utfärder, bland annat dagskryss på den legendariska Panama kanalen 
grundad 1914. Resan arrangeras i samarbete med Lomalinja. Mer info på 
www.resansvanner.fi   folkewest.travelclub@gmail.com  tel 045 1027255.

Pris från 2995.—p.p.  i dubbelrum.  Tillägg för enkel rum 600.- 
9 dygn i halvpension och 2 dygn i All Inclusive helpension med drycker. 
I priset ingår fl yg tur och retur och de i programmet nämnda utfärderna 
och transporterna samt latino danskurs med Lene West.
 


