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Det glodo gänget på Eskilstuno resebyr& är fr v H'orry. Jonsson' lnger Dreifoldt' resebyråchefen

Beng-t lindsiröi, Solweig Berggren, Brifi Östlund och Sigurd Lorsson

I takt rrred tiden
§trs resebyråer
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tr I huvudstadsområdet växer SJs

resebyråkedja i kapp med Stor-Stock-
holm. I Täby centrum öPPnas 25 sePt

en SJ-Resebyrå. Man är i takt med
tiden. Täbys resebyrå blir samtidigt
länk nr 60 i SJs resebYråkedja -
störst i Norden.

I Göteborg har SJ ResebYrå i
Meeth's varuhus fått flYtta in i nYa

lokaler. Hela Meeth's varuhus har helt
byggts om under ett års tid" Det har
naturligtvis varit besvärligt för rese-
byråns kunder men nu kan personalen

där g1ädja sig åt att betjäna kundkret-
sen i nya och effektiva lokaler.

I Eskilstuna, för en vecka sen'

flyttade resebyrån in tiil det nya varu-
huset Smedjan. Den bYrån drivs i
samarbete mellan TGOJ och SJ. Loka-
lerna ligger fint och centralt vid Eskils-
tunas största affärsgata. Där får kun-
derna en ännu bättre service. Det blir
t ex längre öppethållningstider. Mån-
dagar--fredagar till kl 18, vilket gör

det möjligt för dem §om slutar kl 17

att göra ett besök på reseibyrån' På

lördagarna hålls öppet mellan 8'30-13'
Det blir även lättare att bestälia

resor per telefon tack vare att det nu
finns flera telefonlinjer. Bland andra

hjälpmedel för en effektivare service
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kan nämnas teleanläggning och längre
fram kommer man att installera elek-
tronisk apparatur för automatisk plats-
bokning.

I ett modernt samhälle av Eskilstunas
storlek finns behov av en effektiv rese-
byrå med fuliständig resebyråservice.
Eskilstuna Resebyrå startades 1949.

Den är naturligtvis officiell IATA-
agent- och säljer resor med såväl re-
guljärt flyg som med charterfiyg. Alla
slag av researrangemang tar man hand
om såväl för enskilda som grupper,
mässresor, kongresser,

Genom sam:rrbetet mellan TGOJ och
SJ ingår Eskilstuna Resebyrå i SJ
resebvråkedia som har kontor över
hela Sverige sanit utlandsrepresenta-
tion i Köpenhamn, Berlin, Hamburg,
London och New York. Till personä-
lens förfogancle står också den fond av
kontakter och informationer som en
stor resebyråkedja centralt förfogar
över.

I samband med invigningen kunde
resebyrån erbjuda specialpriser för
kvalitetsresor tilI Mallorca, Lloret de
Mar, Sitges, Marbella, Torremolinos och
Kanarieöarna.

Alla 60 SJ Resebyråer kan nu pre-
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sentera ett fint program inför hösten, KONTINENTPROGRAMMET inne-
vintern och våren. håller de mest efterfrågade arrange-

Broschyren för SJ-Resor i Europa
är nu ute på resebyråer och stationer.
Nordenprogrammet är i full gång- Man
räknar med att det ska finnas tillgäng-
Iigt i slutet på denna månad.

STöRTSKöNT - har man fastnat
för som utrop och signatur tör Norden-
programmet. Och störtskönt verkar det
vara - både bildlikt och bokstavligt
talat. Bra resmåI. 81 a Jämtland, Da-
larna och Gudbrandsdalen. Resmål
som man lätt och bekvämt kan nå med
tåe.

I utlandet har man tagit speciell
hänsyn till göteborgsönskemålen. De
flesta resmålen har specialavgångar
från Göteborg.

CHARTERSOVVAGNARNA - ska
bli vinterns schJager. De sätts in iör-
dagar från Stockholm, Malmö och Gö-
teborg pä Storlten för jämtländska res-
mål från januari t o m april och Iör-
dagar från Göteborg och Stockholm
pä Otta för Gudbrandsdalen samma
tid. Under vintersportlov och påsk blir
också andra norska orter aktuella.

SPECIALVECKOR blir det också
som t ex Mammaveckor, Bridgeveckor,
Håll-i-Form-veckor på flera ställen.

mangen från föregående år.
BERLIN är som vanligt vårt största

resmål.
Prisbilliga BERLINAREN och HAM-

BURGAREN blev klara framgångar
och kommer igen. 84 resp. 81 kr från
Trelleborg. Helt otroligt.

LoNDoN*kryssningarna får större
plats i vinterns program. Båtbolagens
låga vinterpriser tillsammans med an-
slutningsrabatten på SJ gör dessa er-
bjudanden speciellt attraktiva i år.

Tågpaketen har fått större utrymme
i programmet. Fler resmål har tillkom-
mit bl a Rom. Tågpaketen är indivi-
duella tågresor, s k RlT-resor (RIT
betyder Railway Inclusive Tours) där
allt är ordnat i förväg - man kö-
per resa, rum, måltider i ett paket.
Man bestämmer själv när man vill resa.
Uppehållet kan man förlänga upp , till
två månader. Man får 25 Vo rubatt Pä
anslutningsresan med tåg inom Sverige
från hemorten tur och retur till Malmö/
Hätsingborg/Trelleborg, om man be-
ställer biljetten på samma gång som
sällskapsresan.

Klart att prata SJ-Resor! Alltsål Är
Ni med? Klart att vi pratar SJ-Resor.


