
Vi skräddarsyr er resa efter specifika önskemål, syfte och 
budget.  En bra planering och genomtänkta detaljer
 
– inga standardlösningar

Privatresor

Företagsresor

Kultur och 
språkresor 
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Vår specialitet 

Vi har djupa kunskaper om Frankrike och Tyskland, eftersom vi levt 
och arbetat där under lång tid. 
Med unika kontaktnät i båda länderna, kunniga samarbetspartners 
och lokalkännedom kan vi erbjuda resetjänster med hög kvalitet.  
Vi talar franska och tyska och reser regelmässigt till båda länderna 
för att utveckla arrangemangen och tjänsterna. 

2015 tillkom Holland i vårt reseutbud. 

Vår vision 

Vi vill förena nytta med nöje, 
förmedla det äkta och genuina. 
Allt är noga utvalt oavsett om 
det gäller boende, mat, dryck, 
sevärdheter och aktiviteter.
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Privatresor

Vi står för inspiration, kunskap 
och engagemang – du lutar 
dig tillbaka och njuter av din 
resa.
På alla resmål har vi svensk- 
talande lokalguider som är  
mycket kunniga och kan  
presentera genuina smultron-
ställen bortom turiststråken

Företagsresor

Vi ordnar olika typer av före-
tagsresor som designas med 
utgångspunkt i din verksamhet. 
Vi lyfter fram sådant i Frankrike 
och Tyskland som ditt företag 
kan vara intresserat av.  
Arrangemangen ger verksam-
heten ett mervärde och för-
medlar unika upplevelser.

Kultur och språkresor 

Vi arrangerar kulturresor till 
Frankrike och Tyskland.  
Till Tyskland erbjuder vi också 
språkresor och vänder oss till  
företag som exempelvis exporterar 
och som vill få mer kunskaper i 
tyska språket samt lära sig förstå 
den tyska affärskulturen.
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*  Kvalitet till rimliga priser 
    Mycket för pengarna 
 
*  Flytande tyska & franska 
    Garanti för bästa service 
 
*  Servicenivån 
    Inget är omöjligt 
 
*  Vi testar själva hotell, hus och lägenheter 
    För att ni ska få bästa pris, bästa läge, 
    bästa omgivning o.s.v. – en säker garanti 
    för bästa service 
 
*  Och vi svarar i telefon! 
    0140-210 04, 070-27 15 689 
 
   

     
      

     info@er-resa.se     www.er-resa.se

Vi hjälper dig gärna med planeringen av din nästa resa
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