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VÄLKOMMEN  
TILL EN SOMMAR 
MED COOP!

INLANDSBANAN ÄR annorlunda. När andra  
tåg stannar mitt i stan släpper Inlandsbanan 
av dig mitt i äventyret. 

Banan sträcker sig med sina 130 mil från 
Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Med 
Inlandsbanans paketresa Egna Favoriter  
kan du skräddarsy resan utifrån vad du  
själv vill uppleva, hur länge du vill vara borta 
och vilka stopp du vill göra längs vägen. 

I paketet ingår Inlandsbanekortet, som 
gäller två veckor från din avresedag. Du  
kan göra så många stopp längs vägen som  
du vill, så kombinera din tågresa med fjäll-
vandring, fiske, cykeltur eller ridning för  
att sedan hoppa ombord på tåget igen. 

I paketresan Egna Favoriter ingår tre hotell-
nätter längs Inlandsbanan. Vill du bo fler 
nätter bokar du bara samma paket men  
lägger till fler nätter med fasta priser.  

Erbjudande: Du får 10 procent  
rabatt på Inlandsbanans paketresa  
Egna Favoriter. I paketet ingår hotell- 
boende längs Inlandsbanan samt tågresa 
med Inlandsbanekortet och platsbiljetter. 
 
Prisexempel: Egna Favoriter 3 nätter,
5 391 kronor per person med del i 
dubbelrum. (Ordinarie pris 5 990 kronor.) 

Hoppa på och av när du vill och upptäck egna favoriter 
längs vägen. Med Inlandsbanan väntar ett 130 mil 
långt äventyr.

Kombinera din tågresa med  
fjällvandring, fiske, cykeltur  
eller ridning för att sedan  
hoppa ombord på tåget igen.

   COOP      TÅGRESOR

VILL DU UPPTÄCKA Sommarsverige eller  
kanske göra en avstickare till Köpenhamn?  
Med SJ kan du välja bland 1 200 avgångar 
per dag från 284 stationer. SJ knyter verkli-
gen samman Sverige och erbjuder ett riktigt 
hållbart resande. Förutom att resor med tåg 
är energieffektiva och ger låga utsläpp köper 
SJ 100 procent förnybar el från vatten och 
vind, och alla resor med SJ är märkta med 
Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Med 
Coops erbjudande med SJ blir det enklare 
att göra ett klimatsmart transportval. 

Erbjudande: För dina poäng får du 50  
procent rabatt på din sommarresa med SJ.
Byt dina poäng till en rabattkod som tas ut  

i poängshoppen. Koden gäller  
för bokningar som görs i  
april–maj med resdatum i perioden  
1 juni–31 augusti 2018. Logga in på  
coop.se för att få ditt erbjudande!

Hoppa på tåget i  
Göteborg och kliv av 

 i Köpenhamn.
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Medlemspriser till alla
Det finns alltid fina medlemspriser från 
Coops samarbetspartners. Här får du ett 
urval av sommarens bästa erbjudanden. 
Fler erbjudanden och mer information  
hittar du på coop.se/partnererbjudanden.

Använd poängen  
på semestern
Passa på att utnyttja dina poäng i sommar. 
I poängshoppen hittar du allt, här är några 
sommartips:

✔  Gör en cykelsemester med en ny cykel. 
Poängen kan du växla till värdecheckar  
och sedan köpa en cykel hos Cykelkraft. 
Utrusta dig med en cykelkarta över hela 
Sverige för 16 000 poäng.

✔  Få en spännande upplevelse – köp ett 
presentkort från Live It med poäng.

✔   Åk till Liseberg och köp entré för poäng.
✔  SJ, Nordic Choice Hotels, Tallink Silja och 

Liseberg kan du läsa mer om i den här 
tidningen.

Fyll på med fler poäng
Se till maxa dina poäng på semestern. Med 
betalkortet Coop Mer får du poäng på alla 
köp du gör överallt, så när du till exempel 
betalar din resa eller ditt hotell med kortet 
får du fler poäng. Reseförsäkring ingår, 
ingen växlingsavgift tas ut och du kan göra 
avgiftsfria kontantuttag i Coops butiker. 
 

Ta tåget till Köpenhamn, kryssa  
till Mumindalen eller Stockholms 
skärgård och unna dig härliga  
hotellnätter. I den här bilagan  
har vi samlat sommarens bästa  
erbjudanden för dig som är  
medlem.

Skapa ditt eget äventyr
Det finns tusen vägar att välja bland. Här  
är ett förslag på hur du kan lägga upp din  
paketresa Egna favoriter. Kombinera tåg- 
resan med spännande stopp längs vägen.

Tågluff med fjälltur 
Med ditt Inlandsbanekort (som ingår i  
paketresan Egna Favoriter) har du fritt  
resande på utvalda länsbussar mot fjällen, 
vilket gör det perfekt att kombinera med  
en vandring. Börja med Inlandsbanan och 
några övernattningar och välj en fjäll- 
destination dit du åker med buss. Vandra 
några dagar och återvänd till tåget för att  
fortsätta din resa. Fler förslag på upplägg  
hittar du på inlandsbanan.se 

10 %
rabatt!

Ät gott på resan!
Om du tycker att god mat är minst 
halva nöjet på semestern, se till att 
ta med dig en White Guide på resan. 
Var du än befinner dig i Sommar-
sverige finns det mängder av restau-
ranger som erbjuder minnesvärda 
matupplevelser. Med White Guide 
har du senaste informationen om 
Sveriges krogar, just där du semest-
rar. Du hittar allt från hemtrevliga 
kvarterskrogar till gastronomiska 
äventyr. Låt White Guide bli din kuli-
nariska guide på semestern. Finns  
i poängshoppen för 15 000 poäng.

Raka spåret till semestern 
SJ har plockat in två populära sommar- 
destinationer: Stockholm–Strömstad  
och Göteborg–Köpenhamn. I sommar  
kan du därmed åka raka spåret tvärs  
över Sverige med direktlinjen Stockholm–
Strömstad. Du reser med X 2000 utan 
byten. Om du kliver på i Stockholm når  
du Bohusläns semesterpärlor på bara 
några timmar. 

Vill du direkt söderut från Göteborg? 
Ta snabbtåget Göteborg–Köpenhamn. 
Tåget gör sommarstopp i badidyllen 
Varberg för att sedan fortsätta över 
Öresundsbron till slutdestinationen 
Köpenhamn.

Tågluffa i Sverige  
med inlandsbanan.

Gällivare

Kristinehamn

gör en tågluff  
med Inlandsbanan

   COOP      TÅGRESOR

Res hållbart  
med SJ för halva priset
Låt bilen stå och ta tåget i sommar. Nu blir det så mycket enklare för dig som medlem  
att resa hållbart på semestern. Vi välkomnar SJ som gästspelar i poängshoppen i vår  
med 50 procent rabatt på tågresor för dina poäng. 

Med tåget blir resan avkopp- 
lande för både stora och små.

50 %
rabatt!

Ju fler som väljer tåget 
desto bättre för miljön. 
Coops samarbete med 
SJ bidrar  till ett hållbart 
samhälle.

För att ta  
del av erbju - 
dandet, gå in  
på coop.se/ 

medlem
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Ta en paus och njut en 
hållbar frukost på 

Nordic Choice Hotels.

Rabatt alla helger, hela året.
Boka på coop.se/choice

Ta med barnen och på semester 
i Stockholm i sommar. Det finns 
massor av skoj att hitta på i stan 
som passar både stora och små.  
Besök Fjärilshuset, släpp loss  
leklusten på Junibacken eller ät 
middag med utsikt över stan. 

 skoj för stora & små

s e m e s t e r  m e d m e r a

3 x roliga utflykter
1) Fjärilshuset i Hagaparken.   
Vandra bland flygande fjärilar och vatten- 
fall i tropiskt växthus. I Haga Ocean simmar
revhajar tillsammans med färgglada fiskar.

Erbjudande: Du får 10 procent rabatt  
på entrén. Gäller måndag till  
fredag 16 april–20 augusti 2018.  
(Erbjudandet gäller inte under  
helgdagar.)

NORDIC CHOICE HOTELS är mycket mer än 
hotell. Här kan du fylla på med energi, ta en 
kaffe eller njuta av en oförglömlig smakupp-
levelse från några av Stockholms bästa kök. 
Hotellkedjan Nordic Choice Hotels erbjuder 
14 unika hotell bara i Stockholm. 

I det nya hotellkvarteret vid Brunkebergs-
torg hittar du bland annat nya coola hotellen 
Hobo och At Six. Med restauranger, barer, 
caféer, butiker och gym har hotellen blivit  
en självklar mötesplats utöver det vanliga. 
Högst upp i Hobo ligger den prisbelönta 
restaurangen Tak, som också ingår i Nordic 
Choice-kedjan. Här bjuder stjärnkocken Frida 
Ronge på fantastiska rätter med svenska 
råvaror och japanska smaker. Vid soliga 
sommarkvällar kan det vara lite kö upp till 
restaurangen. Men väntan är väl värd med 
den oemotståndliga utsikten, året runt- 

Coola designhotellet Hobo  
mitt i city bjuder på en hotell- 
upplevelse utöver det vanliga.

Hotellhäng, sagotåg och fjärilssafari. Extra generösa  
erbjudanden till dig som vill njuta av sommar i storstan. 

Under ledning av Frida Ronge 
har Tak fått flera priser.

   COOP      STOCKHOLM    COOP      STOCKHOLM

Entré 
för dina
poäng!

✔ Upplev Artipelag. På Artipelag får du lika 
många delar av konst, aktiviteter och skär- 
gård. Upplev den radikala och gränsöver- 
skridande utställningen Bloomsbury spirit, 
som visas hela sommaren. För att maximera 
upplevelsen, ta båten hit med Strömma!   

 terrass, brygder från Japan och stans 
kanske bästa varmkorv på barmenyn. 

Erbjudande: Med Nordic Choice   
Hotels får du alltid 15 procent 
weekendrabatt. På Nordic  
Choice kan du även använda dina poäng.

✔ Hornstulls marknad. Besök hipstertäta 
Hornstulls marknad och smaka på mat från 
världens alla hörn direkt från färgglada 
foodtrucks. Öppet lördagar och söndagar 
hela sommaren.

✔ Panorama över Stockholm. Fjällgatan  
på Södermalm bjuder enligt många på Stock-
holms bästa utsikt. Här kan du njuta av så- 
väl fantastiska vyer som glass i stora lass.

✔ Fotografiska museet. Skåda vacker 
fotokonst från några av världens främsta 
fotografer. När hungern tränger sig på  
kan du avnjuta en härlig växtrik brunch, 
signerad mästerkocken Paul Svensson.

bo trendigt  
och bra mitt i city!

20 %
rabatt!

15 %
rabatt!

Spana in rev- 
hajar i Fjärils- 

huset.

Stockholm lockar med 
upplevelser som passar 
alla åldrar.

Mysiga  
Fjällgatan.

Rosendals  
trädgård.

Ännu mer Stockholm
✔ Rosendals trädgård/Prins Bertils  
boulebana. Ät en ekologisk lunch på  
Rosendals trädgård, vila dig en stund  
i gräset bland äppelträden för att sedan 
kasta klot på prins Bertils boulebana.  
Kul för hela familjen!

FOTO: LENA GRAN
EFELT

3) Kaknästornet. 
Varför inte avrunda en hel- 
dag på stan med en middag i  
Kaknästornet? Här kan du njuta  
av den fantastiska utsikten över  
Stockholm samtidigt som du äter en bit mat. 
Starta eller avsluta gärna kvällen uppe  
i skybaren. 

Erbjudande: Du får 20 procent rabatt  
på mat (ej dryck). Gäller kvällsmiddagar måndag–
torsdag under perioden maj–augusti och endast 
vid förbokning av bord. Då ingår entré/hissavgift 
för dig och dina middagsgäster. Vid förbokning 
uppger du namn och medlemskort-ID, som står  
på ditt medlemskort.

10 %
rabatt!

2) Junibacken. 
Här får barn och vuxna  
chansen att uppleva fantastiska  
saker tillsammans: teater, sång, musik och  
lekmiljöer inspirerade av kända barnböcker.  
Ta en tur med det förtrollande Sagotåget – en 

sagolik resa genom Astrid Lindgrens sagor.

Erbjudande: Du får 20 procent rabatt  
på entrén för barn och vuxna. Gäller 1 juni– 

            31 augusti 2018. Eller så kan du använda 
dina poäng till en upplevelse på Junibacken.  
Från 13 000 poäng för entrébiljett barn.

För att ta  
del av erbju- 
dandet, gå in  
på coop.se/ 

medlem

Sommarmarknad 
vid Hornstull.
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DUBBELSURF!
Mobilabonnemang 

LITEN

/mån i 6 mån, därefter 99 kr/mån

49  kr
+50 GB

EXTRA SURF

Tjäna poäng på ditt  
mobilabonnemang

Fria samtal/SMS

Spara oanvänd surf
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Bara en kort resa från Göteborg  
breder skärgården ut sig som ett  
pärlband av öar. Här i Bohuslän  
hittar du flera av Coops partners,  
som ger fina erbjudanden:  
lyxigt strandliv, sjöstjärne- 
spaning och en nordisk  
ark med amurtiger. 

havsnära 
äventyr på västkusten

3 x Bohuslän
1) Nordens Ark i Hunnebostrand. 
På Nordens Ark möter du ett 80-tal av värl - 
dens utrotningshotade djur. Den vackra natu-
ren och möjligheten att se djur som varg, snö-
leopard och amurtiger gör djurparken till ett  

av Bohusläns populäraste besöksmål. 

Erbjudande: Du får 50 procent rabatt  
på entrébiljetter för barn, 15 april– 

30 september 2018.

2) Havets Hus i Lysekil  
Strandskolor, sjöstjärne- 
spaning, hav- och landläger.  
På sommaren händer det massor  
av spännande på Havets Hus, ett av Bohusläns 
populäraste besöksmål. Här får man lära sig  
om livet i havet och bekanta sig med hundratals  
fascinerande arter, bland annat småfläckig 
rödhaj och död mans hand.

Erbjudande: Fri entré för ett barn, 5–17 år, 
till ett värde av 70 kr. Giltigt 15 april– 
31 augusti 2018. Gäller tillsammans med 

betalande vuxen och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Barn upp till och 

med 4 år har alltid fri entré. 

3) Nordic Choice Hotels
Här på Strömstad Spa & Resort  
har du gångavstånd till hav,  
båthamn och golfbana. Upplev  
en resort med känsla av utom- 
lands. Under högsommaren är  
hotellet populärt bland semesterfirare,  
så varför inte unna dig några vårdagar här, eller 
en sensommarhelg om du föredrar lite mer  
lugn och ro? Strömstad Spa & Resort är värt ett  
besök, oavsett om du vill övernatta eller bara  
stanna till på en plats att må bra på. 

Erbjudande: Här kan du tjäna poäng,  
använda poäng till bonusnatt och  
har alltid 15 procent weekendrabatt.

I Bohuslän finns massor 
av skoj att upptäcka på 
semestern.

   COOP      BOHUSLÄN

15 %
rabatt!

Fri entré  
för barn
upp till 17 år

50 %  
rabatt för 

barn

3 x kul på Liseberg
1) Vrålåket Helix: Toppfart på hundra kilo-
meter i timmen där du kommer att befinna  
dig upp och ner inte mindre än sju gånger  
och vid tre tillfällen uppleva ”air time”. Lägg 
till två accelerationspunkter och du har en 
av världens coolaste berg- och dalbanor. 

2) Tokroligt i Kaninlandet: Kaninerna på  
Liseberg bor och lever i sitt eget universum.  
De är oerhört busiga, påhittiga och gillar  
mest av allt att leka. Titta in i Kaninlandet  
– ett stort äventyr för alla små.

3) Let's party: Satsa på en helkväll på Sveriges 
mest besökta nöjesmetropol. Börja på någon 
av parkens alla restauranger, till exempel  
The Green Room, Lisebergs eget vegohak. Dra 

Liseberg ger som alltid extra bra erbjudanden till alla  
medlemmar. Besök nöjesparken och missa inte andra  
medlemserbjudanden på vägen.

sedan vidare mot Stora scenen och njut  
av underhållning i världsklass. 

Erbjudande: Du får 2 dagars  
Åkpass till priset av 1 dags.  
Gäller både Stora och Lilla  
Åkpasset. Du kan även använda dina  
Coop-poäng till ditt Lisebergsbesök:  

Entré ..................................................10 000 p 
Stora Åkpasset ................................38 500 p  
Lilla Åkpasset ..................................25 000 p  
Lisebergskortet ...............................28 000 p 

Erbjudande från Liseberg finns endast i 
Coop-appen. Har du inte appen, ladda ner 
den nu och klicka hem sommarens erbju-
danden.

Instamoments
Fem platser i Göteborg som toppar  
instamoment – i alla fall när göteborgarna 
själva får välja.

1. Utsikt från Skansen Kronan.
2. Palmhuset i Trädgårdsföreningen
3. Haga Nygata
4. Innergården på Magasinsgatan
5. Kranarna

KÄLLA GOTEBORG.COM

Instagramvänligt motiv  
från Göteborg.

Nu drar vi  
till Liseberg!

Oiiiiiiiii ...
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Entré 
för  

poäng

✔ Sov gott på Clarion Hotel Post. Här bor 
du några steg från Göteborg C. Den fantas-
tiska arkitekturen i det gamla Posthuset  
är bevarad och förstärks av en ny och 
minst lika spektakulär upprustning. Njut 
av prisbelönta restauranger, populär bar, 
spa och takpool.

Sov gott på Clarion 
Hotel Post.

Ännu mer Göteborg
✔ Dra till Way Out West – musikfesti-
valen med världsartister. Sök upp Coop 
på plats och prata hållbar mat och smaka 
vego när den är som bäst.

SJ kör sommarens hetaste festivaltåg 
från Stockholm till Göteborg i samarbete 
med Way Out West.

Tåget till  
festivalen.

För att ta  
del av erbju- 
dandet, gå in  
på coop.se/ 

medlem
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coop     sommar-  
sverige! 

Vildmark i Värmland 
Bygg din egen timmerflotte och glid fram på den 
mäktiga Klarälven. Njut av naturen, fiska eller 
gör strandhugg längs vägen. En natt i stuga 
ingår. Om du vill uppleva ännu mer, välj då 
tre-dygnspaketet med timmerflotte, spännande 
bäversafari och tre nätter i stuga.

Om du har  
flyt kan du få  

se en bäver på 
flottfärden.

Semester  
för äventyrliga.

Sälen är ett  
sommarparadis för alla 

som gillar att cykla.

SkiStar Sälen
Upptäck en helt ny sida av Sälen i 
sommar. Fjället är grönt och dagarna 
långa och ljusa. 

Här finns en massa kul för hela 
familjen. Alla kan cykla på sin egen 
nivå, både utför och på tvären.  

Erbjudande: 
Sommar i Sälen med upp till 25 
procent rabatt. Cykla i Sälen Bike 
Park, bo på SkiStar Lodge Experium 
Lindvallen och bada på äventyrsbad. 
Prisexempel: Från 1 395 kronor per 
person inklusive boende, 3 dagars 
liftpass och bad.  
Gäller under vecka 27 och 28, 2018.  
Bokas senast 24 juni 2018.

Se komedin  
”Kuta och kör” i vacker

slottsmiljö.

Little Rock Lake Zipline 
Europas längsta zipline, med fyra kilometer sammanhäng-
ande bansystem, finns i Småland. Upplev ett hisnande 
ECO-äventyr för hela familjen med skog, bäckar, sjöar och 
raviner från ett fågelperspektiv. 

Erbjudande: Du får upp till 25 procent rabatt på enskild 
åkning per bana för vuxen, barn och ungdom (5–17 år). 
Gäller 15 april–31 december 2018.

Gruvligt 
spännande i 
underjorden.

Falu Gruva 
Välkommen till underjorden! Följ med på en tur ner i 1600- 
talets gruvgångar och fortsätt sedan i vårt spännande 
gruvmuseum. Falu Gruva är ett av Dalarnas största besöks-
mål, med många aktiviteter för både stora  
och små såväl ovan som under jord. 

Erbjudande:  
Du får 20 procent rabatt  
på entrébiljetter.  
Gäller 15 april–30 september  
2018. Erbjudandet gäller ej  
familjebiljett eller andra redan  
rabatterade biljetter.

FOTO: M
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Erbjudande: 
Du får 20 procent rabatt på  
Timmerflottfärd 1 dygn  
(gäller 6 juni–29 augusti 2018)  
samt Timmerflotte och bäver 3 dygn 
(gäller 5 juli–28 augusti 2018).

Gunnebo Slottsteater 
Välkommen till Gunnebo slottsteater och  
den musikaliska komedin ”Kuta och kör”  
med bland annat Allan Svensson,  
Ewa Roos och Lars-Åke ”Babsan” 
Wilhelmsson. Upplev slottsträdgården,  
njut av den ekologiska maten och  
skratta med i årets galnaste komedi.  
Alla platser är under tak! 

Erbjudande: 
Du får 10 procent rabatt på sommarkomedin  
”Kuta och kör” och 25 procent rabatt på  
slottsvisningar. Gäller 4 juli–12 augusti 2018.

Coops partner önskar glad sommar med  
specialerbjudanden för dig som är Coop-medlem.  
Läs mer på coop.se/partnererbjudanden.

Coop hotellpremie
Vart du än reser i sommar  
kan du alltid boka din  
hotellvistelse med  
Coop hotellpremie. 

Erbjudande: Du bor  
på 3- och 4 stjärniga  
hotell och betalar från
745 kronor för två per- 
soner, inklusive frukost.  
Priset gäller när du bokar 
2–5 nätter. Läs mer och  
boka på Coophotellpremie.com.

Sjötorps  
upplevesecenter
Njut av vackra Göta kanal från cykel- 
sadeln i sommar. Som medlem får  
du extra bra erbjudanden på cykel- 
paket. Äventyret börjar i Sjötorp, där  
du lånar cykel och får med dig dagens 
lunchpaket som kan avnjutas vid  
t ex Hajstorp, en av Göta kanals pärlor.  
I Jonsboda väntar middag och boende. 
Nästa dag, efter en härlig frukostbuffé, 
går cykelturen tillbaka mot Sjötorp.  
Åter i Sjötorp väntar en avslutande  
lunch på Restaurang Kajutan vid 
slussarna och kanalbron. 

Paketerbjudande cykel: Du får 20 
procent rabatt på Cykelpaket 2 dagar 
med en övernattning. Pris: 1 430 kronor.  
(Ordinarie pris 1 790 kronor.)  
Gäller 1 maj–10 september. 
Ingår: Cykel två dagar, lunchpaket,  
middag, boende, frukostbuffé,  
färdbeskrivning och cykelservice.

Bo bra med Coop 
hotellpremie.

HUR FÅR  
JAG RABATTEN?
För att få rabatten hos  

Coops partner måste du logga  
in på coop.se och gå till  

coop.se/partnererbjudande.  
Här kan du läsa om alla  

erbjudanden och villkor, och  
det är här du får info om hur  

du gör för att ta del av  
erbjudandet.

Njut av idylliska 
Göta kanal från 

cykelsadeln.

Paketerbjudande kryssning: Du får 20 procent rabatt på  
båtkryssningspaket. Gäller 12 maj–4 september. 

Erbjudande cykelhyra: Du får 20 procent rabatt på cykel- 
hyra en dag längs Göta kanal med start i Sjötorp (samma 
start som för cykelpaketet). Gäller 1 maj–10 september. 

Sala Silvergruva 
Upptäck sommarens bästa  
skattkammare. Sala silvergruva 
i Västmanland är en av världens bäst 
bevarade gruvor. Följ med ner och upptäck under- 
jordiska sjöar, bergssalar och världens djupaste svit. 

Erbjudande: Du får 10 procent rabatt på guidade visningar.  
Unikt övernattningspaket i världens djupaste gruvsvit för  
3 990 kronor per natt. Ordinarie pris 4 890 kronor. I priset 
ingår övernattning, guidad visning, vickningskorg, frukost 
och dusch i Gruvgårdens B&B. Priset gäller för två personer, 
en natt med ankomst söndag–torsdag. Erbjudandena gäller  
15 april–30 september 2018 (endast nybokningar).

Exklusiv  
övernattning!
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B O R D A  E N  B Å T
Ingen sommar är fullkomlig utan en tur till sjöss. Följ med på en 
utfl ykt till ytter skärgården, kryssa längs natursköna kanaler eller 

upplev storstaden från vattnet. Vi hälsar stora som små 
livsnjutare välkomna ombord!

20% 
RABATT
för COOP 
medlemmar GÖTA KANAL

MINISEMESTER 
Göta kanals pärlor, 3 dagar, fr 6.396:- (7.995:-)

-
STOCKHOLM

UTFLYKT 
Stora kanalturen till Gustavsberg 228:- (285:-)

HELDAGSUTFLYKT 
Strömma Kanalturen till Sandhamn 304:- (380:-)

Båtutfl ykt till Rosersberg Slott 340:- (425:-)

KLASSISK SIGHTSEEING
Under Stockholms broar  224:- (280:-) 

Kungsholmen runt 176:- (220:-)
-

GÖTEBORG
FARTFYLLD SIGHTSEEING 

Stora sightseeingturen i Göteborg 156:- (195:-)

GUIDAD UTFLYKT 
Hisingen runt 180:- (225:-)

Paddan på Säveån 208:- (260:-)

Bokning och mer info på: www.coop.se/stromma

WORKING
WITH STROMMA

TO SAVE
THE BALTIC SEA

Finlands äldsta stad är 
en riktig sommarpärla. 
Att kryssa hit med barn är 
enkelt. Under sommarmåna-
derna förvandlas konferens-
rummen till ett enda stort 
lekland med massor av 
roliga leksaker, spel och 
hoppborgar. I land väntar 
Muminfamiljen i det blå  
Muminhuset på deras ma-
giska ö. Upptäck Snorkens 
verkstad, Muminpappans 
båt, Snusmumrikens  
läger och annat skoj. 
Galaxy avgår klockan  
19.30 från Värtahamnen.  
På Galaxy är det alltid full 
fart. Dj-bås, god mat och 

Kryssa till Åbo och besök Mumins  
magiska värld. Med Silja Line får du  
som medlem både poäng och special- 
pris på poppis familjepaket.  

Minikryssning  
till somriga åbo

3 roliga tips i Åbo 

✔ Åbo slott - Mystiska salar, skattkammare och mörka fängelsehålor. 

✔ Vattenlandet JukuPark - 16 vattenrutschbanor och pooler för alla åldrar.

✔ SuperPark - Frisbeegolf, gatubasket, innebandy, klättring och trampoliner.

dryck och shopping till  
förmånliga havspriser.  
För barnen finns ett eget 
program med disco, an-
siktsmålning, tipsrundor  
– och Mumin & Lilla My  
så klart!
Tips! Stanna kvar en natt  
på Spahotell Nådendal  
nära Muminvärlden. 

Erbjudande:  
Som Coop- 
medlem har du  
alltid bästa pris på somma-
rens favoriter. Dessutom får 
du 2 coop-poäng per krona  
när du bokar din kryssning 
hos Tallink och Silja Line.

   COOP      KRYSSNING

2 poäng 
/krona

Ta färjan till 
Mumindalen.

   COOP      KRYSSNING

Upplev Stockholms vackra skärgård, Göteborgs livliga hamn eller lugnet på Göta kanal.  
Med Strömma finns massor av spännande båtutflykter i sommar. Som medlem får du  
dessutom 20 procent rabatt. Välkommen ombord! 

3 nya båtutflykter
1) Stockholm: Båtutflykt till Rosersbergs 
slott. Rosersbergs slott är den bäst 
bevarade hemligheten bland svenska slott, 
där rum står orörda från 1795–1860. Kryssa 
fram på Mälarens Kungsled och njut fika 
eller lunch ombord på M/S Evert Taube. 
 
2) Göteborg: Stora Sightseeingturen i 
Göteborg. Den perfekta kryssningen för  
dig som vill upptäcka Göteborgs hamn och 
skärgård. Du får höra om varvets historia  
och betydelse för Göteborg som stad under 
en liveguidad tur.  
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Se Stockholm från vattnet
Stockholm beskrivs inte sällan som Nordens 
Venedig. Använd semestern till att upptäcka 
vår huvudstad från vattnet. Passar både 
dig som är på tillfälligt besök och dig som 
springer på Stockholms gator dagligen. 
Testa Stora kanalturen till Gustavsberg, en 
guidad båtfärd till Stockholms yttersta skär-
gård eller en klassisk sightseeingtur under 
Stockholms broar. Det är bara ett axplock 
från alla Strömmas fantastiska båtutflykter 
i sommar. Ta en titt på Strömmas turer och 
hitta din favorit till extra bra pris.

Upplev Göta kanal
Vill du avnjuta Sverige från båt rekommen-
deras Göta kanal. Göta kanals pärlor är 
kryssningen som under tre oförglömliga 
dagar låter dig njuta av de allra vackraste 
delarna av Göta kanal. Resan tar dig från  
sjöstaden Mariestad vid Vänern till Nors-
holm i Östergötland eller vice versa. Hel- 
pension med frukost, lunch och middag 
ingår. Den här resan är perfekt för dig som  

                                             
3) Göteborg: Paddan på Säveån.  
Båttur med historia! Lödöses historia om 
Gustav II Adolfs grundande av Göteborg.  
Här passerar du platser och byggnader som 
haft betydelse för Göteborgs historia.

Erbjudande: Som medlem får  
du 20 procent rabatt på samtliga  
tre nya turer. 

Glid fram på  
Göta kanal.

vill få det bästa av kanalen i ett lugnt tempo, 
då den klassiska kanalbåten M/S Wilhelm 
Tham ligger stilla nattetid. 

Erbjudande: Som medlem  
får du 20 procent rabatt  
på sommarens skönaste  
båtutflykter. Gäller 1 juni–31 augusti 2018.

20 %
rabatt!

20 %
rabatt!

Med Strömma tar du dig 
hela vägen ut till sommar-

pärlan Sandhamn.

kliv ombord på  
semesterns bästa båtturer

För att ta  
del av erbju- 
dandet, gå in  
på coop.se/ 

medlem
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TID FÖR VÅRKÄNSLOR!

Boka in en härlig kryssning till någon av våra mysiga destinationer. Återupptäck 
nya, pigga Helsingfors och ta ett första dopp i havspoolerna mitt i stan! Vi förstår 
varför New York Times hyllar heta Helsinki. Unna dig och dina nära allt gott under 

minisemestern. Det har du råd att göra i Tallinn, Lonely Planets utvalda  
Bästa Budgetdestination 2018 och ett paradis för alla sugna Foodies.  

Välkommen ombord – och stäm möte med våren!
 

Bästa rabatten får du, bästa Coop-medlem.
Coop-poäng när du bokar din kryssning hos oss! 

TALLINN  |  RIGA  |  HELSINGFORS  |  ÅBO

Läs mer och boka på tallinksilja.se/coop

ALLTID
BRA RABATT
FÖR COOP-

MEDLEMMAR!


