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När man bor så centralt som vid Hötorget i Stockholm 
behöver man endast sina två ben och öppna sinnen 
för att få en oförglömlig upplevelse i Nordeuropas 
vackraste huvudstad – och så kanske sitt kreditkort… 
För frestelserna är många på sträckningen mellan 
Hötorget och Gamla Stan, där den ena fantastiska 
butik och sevärdheten avlöser den andra. Hotellet 
ligger i samma byggnad som Stockholms äldsta 
varuhus; PUB-varuhuset och härifrån har du överb-
lick över gatulivet och bodarna på det vackra gamla 
torget – och direkt tillgång till ett myller av utom-
huscaféer, barer, restauranger och diskotek.   Allt det 
som Stockholm är berömt för, slottet, Vasa-skeppet, 
medelålderskvarteren, de kullerstensbelagda grän-
derna, broarna från ö till ö, de sista nya trenderna och 
den äventyrliga belägenheten nära i skärgården.

Rica Hotel Kungsgatan 
Hotellet har frukostrestaurang, bar, hiss, lekrum samt 
p-garage (mot avgift). Alla rum är ljusa och komfor-
tabelt inrättade med badrum, hårtork, aircondition, 
minibar, telefon, kabel- och pay-TV, radio och kaffe/
te-faciliteter.

Ankomstdatum: Erbjudandet 
gäller med ankomst fredagar 
fram till 15.6.2007.
Sportlov: Der är valfri an-
komst i vecka 7 och 8.

Pris per. pers. i dubbelrum 999:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt hotell vid Hötorget

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Barnrabatt:  Max. 
1 barn 0–5 år gra-
tis i förälders säng. 
Max. 2 barn 6–14 
år 1/2 pris i föräl-
ders rum.

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

Stockholm – mitt i city

Njut av ett par dagar i den 800 år gamla hansastaden 
Rostock som bjuder på ett spännande spektrum av 
både historiska och nutida upplevelser. Börja upp-
levelserna med en promenad från ett av stadens 4 
medeltida stadstorn, det 54 meter höga Kröpeliner 
Tor. Följer du den gamla stadsmuren så kan du t.ex. 
besöka klosterträdgården vid klostret Zum Heiligen 
Kreuz – entré till klostret är inkluderade i priset. 
Gå över klostergården förbi Nordeuropas första 
universitet och strosa på Rostocks livliga gågata 
Kröpeliner Strasse – ett härligt shoppingparadis. Här 
ligger de gamla husen vägg i vägg i ett överflöd av 
arkitektoniska stilarter och färger. Du kan gå på upp-
täcktsfärd i de små sidogatorna i lantliga miljöer med 
mysiga caféer och gallerier – besök t.ex. gårdsmiljön 
Heiligengeisthof i slutet av Faule Grube-gatan. 

”Die Kleine Sonne”
Hotellet är inrett med färgrik konst på väggarna 
och ljus interiör. Här finns hiss, uppehållsrum, fru-
kostrestaurang, bar, parkeringsgarage. Alla rum har 
badrum, telefon, radio och tv. På grannhotellet 
Steigenberger Hotel Sonne kan man fritt använda 
fitness- och wellnessavdelingen.

Ankomstdatum:  
Torsdagar och sön-
dagar fram till 
10.6.2007.

Pris per. pers. i dubbelrum 1.349:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt centrumhotel i Rostock

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• Fri entré till 2 muséer

 BARNRABATT:
Max. 1 barn 0-6 år gratis 
i förälders säng. Max. 
1 barn 7-12 år 1/2 pris i 
förälders rum.

”Den lilla solen” skiner i Rostock

             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. 1.849:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-./Pr. barn kr. 45:-.

Enkelrum kr. 1.599:-. Vuxen i extrasäng kr. 749:-. Endast slutstädning.
Extra dygn m. frukostbuffé kr. 449:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-/Pr. barn kr. 45:-. 

Hur förbereder du dig 
inför golfåret 2007?
– Just nu blir det mycket 
fysträning, men även en hel 
del golf.

Är det bra med ett täv-
lingsuppehåll?
– Absolut! Det är viktigt 
både fysiskt och inte minst 
psykiskt. Nu får jag möjlig-
het att bygga upp mig och 
bli stark i kroppen, för att 
sedan kunna vara skadefri 
under själva tävlingssä-
songen.

Du missade kvalet till 
Asientouren i slutet av 
förra året, hur kändes 
det?
– Det är små marginaler. 
Jag var två slag från att gå 
vidare till slutomgången, 
men jag nådde inte riktigt 
ända fram. Jag får ändå se 
det som en lärorik erfaren-
het.

Kommer du att försöka 
nästa år också?
– Nej, jag åker inte tillbaka 
till Asien. Dels var det dåliga 

banor, dels var tävlingen 
väldigt oorganiserad. 

Vad är huvudmålet 2007?
– Det är givetvis att kvala in 
på Europatouren, men det 
hade varit roligt att försöka 
hinna med ett kval till USA-
touren också.
Lycka till!
– Tack!

JONAS ANDERSSON

...Rikard Karlberg, Ale Golfklubb, som gjorde en 
stark säsong förra året, då han bland annat tog 
sin första proffsseger i PGA-mästerskapet.

Hur förbereder du dig inför 2007?

Vakna-fonden uttalar stöd för Valborgsarrangemang
ÄLVÄNGEN. Styrelsen 
för Vakna-fonden utta-
lade sig på december-
mötet positiv till att 
stötta ett större Val-
borgsarrangemang för 
Ales ungdomar 2007.
Ale Fritid har planer på att i 

samverkan med föreningsliv 
och andra verksamheter få till 
stånd ett attraktivt Valborgs-
arrangemang i år. Detta för att 
förhindra att fylla och drog-
missbruk bland unga breder 
ut sig.

Ekonomin är dock en stö-

testen och därför uttalade sig 
Vakna-fonden positiv till att 
ge ett ekonomiskt stöd för att 
förverkliga projektet.

Valborg är en riskhelg för 
många ungdomar, men med 
gemensamma insatser kan 
missbruk förhindras.


