
Supertilbud på ferietur!
Nå gir vi i Astma- og Allergiforbundet deg som medlem et 

helt unikt og eksklusivt tilbud for 2019! Nå er det 
superbillig å reise til Valle Marina! Bare se her:

Ikke gå glipp av denne unike muligheten, ring eller send e-post nå!
+34 928 150222 / info@vallemarina.no

Familie på fire, leilighet én uke: fra NOK 3080!
Enkeltperson, leilighet én uke: fra NOK 1750!

Bestill nå!

Bla om for prisliste Gjelder kun for medlemmer i NAAF

PS: Vi snakker norsk!

Sto
re ra

batter!



Her finner du de rekordlave prisene Norges Astma- og 
Allergiforbund og Valle Marina kan tilby deg som medlem. Ved 

opphold over syv dager, blir prisen per dag enda lavere. 

Antall personer 
i leiligheten

1 person 300 NOK 290 NOK 280 NOK

2 personer 400 NOK 390 NOK 380 NOK

3 personer 450 NOK 440 NOK 430 NOK

4 personer 500 NOK 490 NOK 480 NOK

Per leilighet per 
dag v/opphold 
inntil 7 dager

Per leilighet per 
dag v/opphold 
inntil 14 dager

Per leilighet per dag 
v/opphold lengre 
enn 14 dager

Tilbud 2019

Gjelder opphold i perioden 1.5-30.6 og 1.8-10.9 2019:

Alle priser er oppgitt i norske kroner.



Alle som skal bo i leiligheten må være medlem. Kontingent må 
være betalt. Det gis ingen barnerabatt på tilbudsprisene. Prisene 
gjelder kun opphold, fly må bestilles og bekostes av de reisende 

selv.

Tilbudet gjelder med ankomst til Valle Marina fra 1. mai. Siste 
tilbudsdag er 10. september 2018. Mot et tillegg på €13, kan det 

serveres halvpensjon, med unntak av i august.

NB: For opphold før 1. mai og etter 10. september, gjelder 
ordinære priser.

Forbehold: Enkelte dager kan være fullbooket allerede.

Vi sn
ak

ke
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!

Slik bestiller du:
Telefon: + 34 928 150222

e-post: info@vallemarina.no

Bestilling via e-post må merkes: Tilbud 2019 05-09


