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Hotell Linnéa ★★★

Besök Skånes andra största stad 
Helsingborg med sitt charmerande 
stadsliv och sitt förträffliga läge vid 
Öresund. Ta båten över sundet på 
25 minuter och gör ett besök i char-
miga Helsingør där ni kan shoppa 
i butikerna eller bara uppleva den 
danska avslappnande stämningen 
samtidigt som ni njuter av en kall 
öl. Härifrån kan kustbanetåget ta er 
förbi t.ex konstmuseét Louisiana och 
ända ned till metropolen Köpenhamn. 
Mitt i Helsingborgs centrum ligger 
Hotell Linnéa i ett av de vackra gamla 
stadshusen och här blir ni väl omhän-
dertagna och redo för att utforska 
staden. Kasta er ut i det varierande 
shoppinglivet i Helsingborg med sina 
butiker, restauranger och caféer som 
ligger runt om Stortorget. 

Ankomstdatum:
Ankomst fredagar fram till 
14.12.2007 samt 11.1.-13.6.2008.

Pris per pers. i hotellägenhet

799:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt 
centrumhotell

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• Välkomstvin på rummet

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

Helsingborg – Sundets 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:

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

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

förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år ½ pris i 

förälders rum.

Hotel Polar-Stern ★★★★

Att besöka den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns östersjökust är som att 
träda tillbaka i historien till den tid då 
området präglades av storslagen över-
klass och elegans. Kühlungsborn var 
den första av de legendariska, tyska 
badorter som fick sin renässans efter 
murens fall och man var snabba med 
att återöppna stadens klassiska bad-
brygga till glädje för alla turister och 
lokala året runt. Hotel Polar-Stern är 
en liten arkitektonisk pärla i jugendstil 
från stadens storhetstid runt år 1900 
då ett flertal sommarpalats dök upp 
längs havets skvalpande vågor. Här 
bor man med utsikt över havet och 
50 meter från strandpromenaden som 
har en lugn och behaglig stämning 
under lågsäsong. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 12.12.2007 
samt 26.1.-27.4.2008.

Stämning på strandpromenaden

Enkelrum kr. 2.149,-.
Vuxen i extrasäng 25 % rabatt.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-. 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• Vin och frukt på rummet 

vid ankomst
• 1 x utflykt med ångtåget t/r 

til Bad Doberan inkl. entré 
till domkyrkan samt kaffe 
och kaka

• 1 x guidad vandring i 
Kühlungsborn

• 1 x whiskysmakning 
(endast i perioden 
1.11.2007-31.3.2008)

• Kurkort (rabattkort)

Enkelrum kr. 1.249:-.
Extra dygn m. frukostbuffé kr. 449:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35,-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

GALEN
I RESOR?
Ge bort ett 
presentkort

Ring 
020 79 33 84

Pris per pers. i dubbelrum

1.499:-
4 dagars semester på 3-stjärningt 
hotell i Kühlungsborn

Hotel Polar-Stern

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

forældres seng.
Max. 1 barn 6–14 år ½ pris i 

forældres værelse.

Hotell Linnéa

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

LUSSEMORGON
Torsdagen 13 dec kl 07:00

Traditionsenligt lussar Guntorps SMU-scouter

Fri entré

Alla Hjärtligt Välkomna!

Vinnare i julklappslotteriet  den 1 dec på Repslagarmuseet

 Dragning Serie Lottnummer

 1 Z 56
 4 Z 89
 6 Z 83
 7 Z 61
 9 Z 57

Vinster fi nns att hämta på 
Repslagarmuseet fram till och 
med 20 decemeber 2007 
kl 15.00

Måndag: Köttfärs & potatisgratäng 
Tisdag: Stekt fl äsk med bönor eller löksås, kokt potatis
Onsdag: Pasta Carbonara
Torsdag: Ärtsoppa med pannkakor, sylt & grädde
Fredag: Hemmalagad pytt i panna med rödbetor
Sallad, bröd, smör, dryck, kaffe & kaka ingår i dagens & buffén

– Alltid klassisk svensk husmanskost
Dagens

frukostbuffé
Både varmt & kallt

65:-
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AleBaren
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Välkomna!Välkomna!
Mikaela med personal

JulbufféJulbuffé
Köttbullar • Prinskorv • Jansons frestelse  

Kokt potatis • skinka • Rödbetssallad 
 Räksallad • Sill • Ägghalvor • Rödkål 

 Lax • Leverpastej • Ostar • Omelett • Ris 
ala malta • Knäck • Pepparkakor • Inlagd 

gurka • Bröd • 1 julmust 65:-65:-
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Väbesökt julmarknad på Repslagarmuseet
– Familjär stämning och nöjda hantverkare
ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museets traditionella 
julmarknad blev en av 
historiens bästa.

Besöksantalet upp-
skattades till 600-700 
personer, många barn-
familjer från såväl Ale 
som närliggande kom-
muner.

– Vi var nöjda med 
allt, förutom vädret, 
säger museichef Börje 
Johansson till lokaltid-
ningen.

När Repslagarmuseet bjöd in 
till julmarknad förra lördagen 
blev tillströmningen av besö-
kare riklig. Museet var vack-
ert julpyntat och det fanns 
aktiviteter för såväl barn som 
vuxna.

– Vår barnverksamhet med 
julpyssel och fiskdamm var 
väldigt uppskattad, intygar 
Börje Johansson.

Servering med glögg och 
adventskaffe värmde frusna 
kroppar och korvgrillande 
tomtar såg till att mätta hung-
rande magar.

24 hantverkare fanns på 
plats för att sälja sina alster. 
Utbudet varierade alltifrån 
betongkonst, keramik, textil 
och smide till grönländskt 
pärlbroderi, smycken, trä och 
juldekorationer.

Nöjda
– Hantverkarna som var hos 
oss var väldigt nöjda. Vi hade 
en hel del nya bekantskaper 
som förklarade att de gärna 
kommer tillbaka nästa år 
också. De tyckte stämningen 
på marknaden var familjär och 
det får vi se som ett oerhört 
positivt betyg, säger Börje Jo-
hansson.

Nästa publika arrangemang 
på Repslagarmuseet blir på lu-
ciadagens morgon med start 
klockan sju. I vanlig ordning 
är det ungdomar från SMU i 
Gunntorp som bildar lussetåg 
och sjunger vackra julvisor.

JONAS ANDERSSON

Adéle Mårdeland från Lerum 
sålde sina egna tillverkade 
vättar, femton olika sorter, 
stora som små.

Sara Sjöberg med dottern Ellen, 3 år, pysslade på Repslagarmuseets julmarknad.

Andrea Sjöberg, 6 år, och 
Dennis Hultgren, 8 år, 
pysslade inför julen under 
överinseende av tomtarna 
Patrik Lekman och Ronny 
Schäfer.

Anita Steiner, Hälsö, som skrivit ”Jacob seglar till Kina”, 
visar sin bok för Göran, Bobby och Thomas, alla med efter-
namnet Stranne och samtliga hemmahörande i Göteborg.


