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Skärgårdsidyllen Nynäshamn söder om Stockholm har 
ett rykte om att vara en solsäker plätt i Sverige. Här 
bor ni med en utsikt över vita segel som flyter över 
skärgårdens blanka spegel och på ett hotell med en 
alldeles unik maritim atmosfär. Skärgårdshotellet 
ligger som namnet säger direkt ute vid båt- och 
badbryggorna i skärgården. Här kan man prome-
nera längs den livliga hamnen med sina små trevliga 
handelsbodar och restauranger samtidigt som man 
njuter av havets dofter av salt och tång. Eller kan 
man besöka Nynäshamns centrum där det är liv och 
rörelse året runt med caféer och butiker. 

Skärgårdshotellet
Hotellet har en trevlig maritim stil med utsikt över 
marinan från frukostrestaurangen och originella 
detaljer som handmålade sjökartor på alla väggar i 
gångarna. Här finns dessutom restaurang, bar, hiss, 
solterrass, TV-rum, bordtennis, dart, bowling, båt- 
och cykeluthyrning, gratis utomhus parkering samt 
bastu, solarium och bubbelbad. 

Ankomstdatum: 
Ankomst fredagar i perioden fram till 8.6.2007 och 
31.8.-14.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum 949:-
3 dagars semester på hotell vid hamnen i Nynäshamn

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag lördag kväll 
   på Restaurang Kroken

Barnrabatt: Max. 1 barn 0–5 år gratis i 
förälders säng. Max. 1 barn 6–14 år ½ pris 
i förälders rum.

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

Weekend i skärgården

Från Harz största stad – kejsarstaden Goslar – snirklar sig 
vägen längs sjön Innerste in i Harzområdets berg. Här 
på denna natursköna stäcka hittar Ni Hotel Waldgarten 
i den romantiska bergsbyn Wildemann. Hotellet har 
ett centralt läge för alla äventyr i Harzområdet. Ta på 
vandringsskorna och upplev Nationalparken Harz (26 
km) och njut av parkens rika och varierande fauna och 
djurliv. Eller åk till Goslar (28 km), vars historia medver-
kat till att staden ligger på UNESCOs lista över världsarv. 
Här kan Ni strosa i den vackra Altstadt och beundra 
alla de 1000 hus från tiden innan världskriget. Så om 
antingen ni vill på äventyrssemester eller romantisk 
avkoppling så bjuder Harz och Hotel Waldgarten er 
hjärtligt välkomna.

Hotel Waldgarten
Det nyrenoverede hotellet har restaurang, bar, café, 
souvenirshop, TV-rum, uppehållsrum, bordtennis samt 
wellnessavdelning med ångbad, whirlpool och sola-
rium. Man får fritt använda 
bastu och inomhuspool samt 
solterrass, grillplats och utom-
hus parkering.

Ankomstdatum:
Maj: 25. 30.
Juni: 4. 9. 14. 19. 24. 29.
Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29.
Aug: 3. 8. 13. 18. 23.

2.149:-
6 dagars semester på trevligt hotell i bergsbyn 

Wildemann

Romantik och äventyr i Harz

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:

Enkelrum kr. 2.849:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.899:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 115:-/Per barn kr. 65:-

Enkelrum kr. 1.449:-. Vuxen i extrasäng kr. 799:-. 
Extranatt med frukostbuffé kr. 349:-. Endast slutstädning.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 45:-./Pr. barn kr. 35:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–4 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 1 barn 
5–14 år ½ pris i 
förälders rum.

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

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• Happy hour i baren varje kväll med 
   50 % rabatt på öl och bordsvin 

Pris per pers. i dubbelrum

Hotel Waldgarten

Resetips och vinster
Prova vår reseklubb på

www.happydays.nu

SK8ARE
AR

• Kaffestuga
• Poängpromenad
• Fiskdamm
• Lotterier
• Musikupptr.
• Korvgrillning
• Målskjutning
• Skatetävling
• Flyguppvisning
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Nödinge
vid skaterampen
Lördagen 28/4
kl. 13-16

Alla intäkter går 
oavkortat till skatesek-
tionen i Nolin Vi-Re

för Skaterampenför Skaterampen

Vårsånger och vårtal blir 
det på valborgsmässoafton 
klockan 19 vid gamla ho-
tellet i Älvängen centrum. 
Kyrkokören och kammar-
kören VocAle framför de 
traditionella vårsångerna, 
och även några som inte är 
så vanliga, meddelar körle-
dare Sabina Nilsson. Kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson håller årets 
vårtal.

SURTE. Nu när somma-
ren närmar sig visar 
Repslagarmuseet i 
Älvängen akvareller  
av Elisabeth Karlsson. 
Invigning sker söndagen 
den 13 maj. 

Längst ut på en udde vid havet 
i ett stort, gammalt hus bor 
och arbetar Elisabeth med 
sina bilder. Hon inspireras 
av det mesta som sätter guld-
kant på tillvaron. Alltifrån att 
tvätta trasmattor på bryggan 
med såpa, en vacker blomma, 
en skål nyskördade bär eller 
till och med en rostig hink.

Elisabeth Karlsson är en 
livsnjutare och varje bild är på 

något sätt en fjäril som fångats 
i flykten. Hennes konst är ge-
nerös och livsbejakande med 
sina flödande glödande färger 
på stora papper

Elisabeth Karlsson är född 
1952 Finland, bor numera 
i Ljungskile. Hon har varit 
verksam som konstnär i drygt 
tio år.

Vernissagedagen är Elisa-
beth närvarande och svarar 
gärna på frågor, såväl om 
teknik som motiv. Invignings-
talare är Tore Berghamn 
(fp), vice ordförande i Ut-
bildnings- och kulturnämn-
den. Utställningen pågår till 
och med 12 juni.

�

”Nu nalkas ljuva sommar”
– Utställning på Repslagarmuseet

”Nu nalkas ljuva sommar” 
heter den utställning med 
Elisabeth Karlsson som 
invigs på Repslagarmuseet i 
Älvängen söndag 13 maj.

Traditionellt valborgs-Traditionellt valborgs-
firande i Älvängenfirande i Älvängen


