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Kalmar är en av de städer som många känner till på 
grund av dess historiska betydelse men som över-
raskar med en personlig bekantskap: Atmosfären i 
de kullerstensbelagda medeltidskvarteren och det 
imponerande Kalmar Slott får motspel av en synner-
ligen livlig café- och restaurangkultur i centrum, där 
kvarteret vid hamnen och det stora torget vid dom-
kyrkan är några av de mest upplagda attraktionerna. 
Det moderna First Hotel Witt är beläget i detta 
kvarter och bjuder på förstklassigt boende med egen 
swimmingpool och en upptäcktsresa genom den 
gamla hansastadens nutidscharm. Uppehållet inklu-
derar dessutom en middag på Calmar Hamnkrog 
med stadens bästa utsikt över vattnet och den 6 km 
långa bron till Öland. 

First Hotel Witt ★★★

Från hotellets frukostrestaurang är det utsikt över 
Kalmarsund och Ölandsbron. Faciliteterna har des-
sutom bar, hiss, bordtennis, cykeluthyrning, swim-
mingpool, fitnessrum, bastu, solarium och p-garage 
(mot avgift). Alla rum har badrum, internetuppkop-
pling, radio, pay-TV och 
kabel-TV.

Ankomstdatum: 
Ankomst fredagar fram 
till 15.6.2007.

Pris per pers. i dubbelrum 999:-
3 dagars semester på hotell i Kalmar centrum

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag lördag kväll

Barnrabatt: 
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 1 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.

Weekendtur till Kalmar och Öland

Semesterregionen Lungau har ett härligt solrikt kli-
mat och den lilla trevliga byn Mauterndorf ger en 
särskild österrikisk sommarstämning med sina gamla 
vackra borghus och byns majestätiska borg som 
genom århundrade har vakat över byn. Vid byns torg 
ligger det flotta 4-stjärniga Landgasthof Steffner 
Wallner, som i flera århundraden har varit en del av 
byns historia. I dag bjuder Mauterndorf på en skön 
och stilfull blandning av historisk charm kombinerat 
med alla möjliga semesterupplevelser. Här hittar man 
både en 18-håls golfbana, perfekta möjligheter för 
flugfiske, ett stort utomhusvattenland i centrum av 
byn och naturligtvis många vandringsstigar i det 
praktfulla bergslandskapet med små stugor där man 
kan njuta av sin picknick med en förtjusande utsikten 
över dalen. I detta uppehåll ingår flera slags aktivi-
tetserbjudanden, allt från vandringsturer med olika 
teman till guide för snabbkurser i golf. – En härlig 
introduktion till sommaren i Alperna.

Landgasthof Steffner-Wallner ★★★★

På det trevliga hotellet finns 
restaurang, bar, utomhus-
servering, cykeluthyrning, 
lekplats och dessutom spaav-
deling med bastu, ångbad, 
fitnessrum och solarium. 

Ankomstdatum: Lördagar i 
perioden 26.5.-29.9.2007.

3.749:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Mauterndorf

En österrikisk pärla

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Vuxen i extrasäng kr. 4.849:-. 
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 175:-./Pr. barn kr. 85:-.

Uppehållet inkluderar endast slutstädning. 
Enkelrum kr. 1.649:-. Vuxen i extrasäng kr. 749:-.
Extra natt m. frukost kr. 349:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-./Pr. barn kr. 45:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–6 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
7–12 år 1/2 pris i 
förälders rum. 
(Max. 2 barn per 
rum).

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• Vin och fruktkorg på rummet vid 
   ankomst
• Gratis aktivitetspaket
• 20% rabatt på greenfee

Pris per pers. i dubbelrum

OBS: Påsköppet Skärtorsdag, Långfredag och Annandagpåsk

SNART DAGS FÖR
            FÖRESTÄLLNINGEN

Söndag 15 april kl 17.00
Måndag 16 april kl 18.30
Tisdag 17 april kl 18.30

Teatern, Ale gymnasium
Biljettpris: 50:- varav 100% tillbaka 
till barn och ungdomar

En sann histoira från den brutala verkligheten 
återgiven av estetklassen ES 2A på Ale gymnasium.

Biljetter kan köpas på biblioteken i Ale 
från och med måndag 2 april.

mnasium nu förbereder kommer att bli något alldeles extra. Såväl klassisk teater som film och musik 
grunden ses Sofia C. Lindéns i ögonfallande verk.

"Det är ett helvetesunikt projekt"unikt projekt"


