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Upplev Kina med kollegor

Som medlem i 
Läkarförbundet har 
du tillgång till flera 

medlemsförmåner.
Här berättar vi om 

några nyheter

Kontakta oss gärna
08-790 33 00 info@slf.se www.lakarforbundet.se
Ansvarig för innehållet på denna sida från Läkarförbundet är Anders Bengtsson.

Sveriges läkarförbund 2009

Anna Andersson
medlemsnummer 12345
personnummer 123456-7890

LÄS MER: 
www.lakarforbundet.se/medlem

Nu erbjuder vi våra medlemmar en speciellt framtagen 
resa till Kina! Följ med och upplev Kinas rika historia 
och kultur. Resan börjar i den väldiga huvudstaden 
Beijing. Vår kunniga guide tar dig med till sevärdheter 
som Kinesiska muren, Himmelska fridens torg och den 
Förbjudna staden. Därefter fortsätter vi till kejarstaden 
Xi’an, där vi besöker några av Kinas främsta muséer 
samt ser de berömda terrakottasoldaterna.

Resans program är specialskrivet för Läkarförbundet 
och inkluderar även en heldag på ett kinesiskt sjuk-
hus där vi introduceras till den traditionella kinesiska 
medicinen och får utbyta tankar och erfarenheter med 
kinesiska kollegor. 

Resan sker under elva dagar i oktober och är ett hel-
täckande arrangemang med svensk färdledning.

Flera nya medlemsförmåner
Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram nya medlemsförmåner till dig som medlem i 
Läkarförbundet. På www.lakarforbundet.se/medlem hittar du mer information och 
aktuella erbjudanden.

BILLIGA FLYGBILJETTER Medlemmar ges möjlighet att boka inrikes flygbiljetter på Malmö 
Aviations ordinarie inrikes flygsträckor till ett pris från 430 kr, skatter och mat ingår.

RABATT PÅ HYRBILAR Medlemmar får 10% rabatt på Holiday autos hyrbilar. De finns på 
mer än 4 000 uthyrningsställen över hela världen.

NYHETSMAGASINET FOKUS Prenumerera till kraftigt rabatterat pris. Fokus levererar varje 
vecka sammanfattning och fördjupning av nyhetsflödet. Det är reportage om politik, ekonomi, 
vetenskap, kultur och livsstil.

TIDNINGEN PRIVATA AFFÄRER Halva priset på en helårsprenumeration. Här får du lönande 
tips och råd som gör att du får ut mer av dina pengar. Men också lustfylld läsning om hur du 
kan njuta av livet utan att det kostar dig onödigt mycket.

OPERA Rabatt på Kungliga operan i Stockholm, Malmöoperan och Norrlandsoperan. Se utvalda 
föreställningar till rabatterat pris.


