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Blåkulla är det medeltida namnet för Harzområdets 
högsta berg Brocken och vid foten av den 1142 
meter höga toppen har den romantiska gamla 
borgbyn Ilsenburg legat i ca 1000 år. Under åren 
så har berömdheter som Goethe och Heine låtit sig 
inspireras av byns stämning och natursköna läge och 
idag är Ilsenburg ett av de mest charmerande platser 
att bo när man ska uppleva Harzområdet. Kurpark 
Hotel im Ilsetal ligger omgivet av skog och porlande 
vattendrag där dalen börjar precis i utkanten av byn. 
Härfrån startar även områdets vackraste vandrings-
stig – Henrich Heines stig – som tar er direkt till 
toppen av Blåkulla där den fantastiska utsikten över 
centrala Tyskland är värd alla ansträngningar.

Kurpark Hotel im Ilsetal
Hotellet är endast 10 år gammalt men byggt i origi-
nell, rustik stil och har restaurang, bar, biergarten, 
sällskapsrum, tv-rum, solterrass med grillplats, cyke-
luthyrning, stor separat fitnesslokal samt wellnessav-
delning med ångbad, bastu, solarium och möjlighet 
för att beställa diverse skönhets- och wellnessbe-
handlingar. Alla rum har badrum, telefon, radio och 
satellit-TV.

Ankomstdatum: Torsdag 
och söndag i perioden 
14.1.-31.5.2007 och 2.9.-
13.12.2007

Pris per. pers. i dubbelrum 1.549:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Ilsenburg, Harz

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• Välkomstsnaps vid ankomst

BARNRABATT: Max.
1 barn 0–4 år gratis 
i förälders säng.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Vid foten av Blåkulla

Karlstad i härliga Värmland är en livlig stad med 
ett rykte om sig att vara solrik och restaurangtät 
– upplev en weekend med massor av möjligheter 
för både avslappning och nöjen långt bort från var-
dagslunken. Staden är omringad av vackert natur-
landskap: Den värmländska vildmarken är präglad 
av skogar, små och stora sjöar och älvar, som forsar 
genom landskapet. Från norr slingrar sig Klarälven 
ned genom Värmland för att mynna ut i ett delta i 
Sveriges största sjö Vänern. Här finner man Europas 
största insjöskärgård med hela 22.000 öar, holmar 
och skär. I norra delarna av Karlstad ligger Best
Western Gustaf Fröding Hotell               som är upp-
kallat efter vår stora diktare Fröding som är född i 
staden. I denna härliga stad kan du uppleva skär-
gårdsliv med båtturer, kajakpaddling eller laxfiske i 
Klarälven eller njuta av en inspirerande shopping i 
de många butikerna i centrum. Tiden går snabbt när 
man har roligt och i Karlstad försvinner en weekend 
allt för fort när du upptäcker allt du kan uppleva i 
denna kultur- och idrottsstad.

Ankomstdatum: 
Ankomst fredagar i perioden 12.1.-15.6.2007.

Sport- och höstlov:
Valfri ankomst i 
vecka 7 och 8.

Pris per. pers. i dubbelrum 949:-
En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag

BARNRABATT: Max. 1 barn 
0–5 år gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 6–14 år 
1/2 pris i förälders rum.

Solen skiner alltid i Karlstad…

             www.happydays.nu
    ...eller ring: 020 79 33 84  

Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30
Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Barnrabatt (v. 2 betalande vuxna). Expeditionsavgift kr. 60:-.
        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 1.249:-. Vuxen i extrasäng kr. 849:-. Extranatt med frukostbuffé kr. 499:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 50:-./Pr. barn kr. 25:-. Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Enkelrum kr. 1.949:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 100:-

Best Western Gustaf Fröding Hotel

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Söndag 7/1 kl 15.00
Entré 60 kr. Matine

Kommande
14/1 Hemligheten Wallander

21/1 Matine - Bortspolad kl 15.00

21/1 Göta Kanal 2 kl 18.00

En dag föds lilla 
Mumble, en ping-
vin som inte kan 

sjunga men är 
grym på stepp-

dans. Svenskt tal.

Officiellt världens roligaste 
film någonsin!

Söndag 7/1 kl 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten

Vid Luciakommiténs dragning i årets 
Lucialotteri har följande lottnummer 
utfallit med vinst i form av present-
kort: 

1:a vinst, Klädkällaren Lott nr 737

2.a vinst, KB Rör Lott nr 60

3:e vinst, Manufakturen Lott nr 188

4:e vinst, Ale Radio & TV Lott nr 243

5:e vinst, Beijer Bygg Lott nr 696

6:e vinst, Sportringen Lott nr 962

7:e vinst, Blomsterriket Lott nr 295

8:e vinst, Ale Elcomfort Lott nr 478

9:e vinst, Älvängens Skor Lott nr 428

10:e vinst, Salong Trasten Lott nr 877

11:e vinst, Shell Nol Lott nr 671

12:e vinst, Utby Maskin Lott nr 300

Vinsterna avhämtas efter överens-
kommelse med Thore Skånberg på tel.
nr 0705-680 563

Dragningslista

ALE. Aleborna läser sin lokaltid-
ning.

En bra mätmetod är att räkna 
antalet inskickade korsordslös-
ningar.

Årets "julkryss" vecka 50 slog 
alla rekord.

Nedanstående kan glädja sig åt en trisslott 
i brevlådan under veckan som kommer. 
Och de har skäl att vara glada – de är en 
av femton vinnare i en tävling som över 
275 personer deltog i.

Per H Persson, Nödinge
Kari Sokka, Surte
Stefan Durell, Nödinge
Ulla Achrenius, Surte
Anne-Marie Karlsson, Nödinge
Anne-Marie Lindblad, Skepplanda
Gullan Nyqvist, Lilla Edet
Elsa Persson, Alvhem
Stefan Persson, Nol
Nina Jansson, Älvängen
Elsa Benjaminsson, Alafors
Siv Wallberg, Älvängen
Ellinor Jigfelt, Alafors
Christina Ericsson, Nol
Maj Kinnvall, Älvängen

Hundratals kryssare tävlade 
om 15 trisslotter


