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

Pris per. pers. i dubbelrum 4.249:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt bergshotell i Zell am See, Österrike

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 3-rätters middag/buffé
• 7 x lunchpaket
• Kaffe och kaka samt glass till barnen varje dag kl. 16-17
• Öl, vin, läsk, kaffe och te fritt varje dag kl. 9-21

All inclusive med vacker utsikt! 

Enkelrum kr. 5.199:-. Vuxen i extrasäng kr. 3.949:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 200:-./Per barn kr. 115:-.

Color Hotel Skagen ★★★

Innan sommarsäsongen sätter igång så hittar man det 
äkta Skagen med den ro, originalitet och fantastiska ljus 
som de kända Skagenmålarna föll för. Vårmånaderna 
är perfekta för en promenad tillbaka i tiden bland 
de vitmålade staketen och de små gulmålade husen i 
byn. Njut av konstnärernas fantastiska verk på Skagens 
Museum och besök Anchers och Drachmanns hus för att 
få lite inblick i hur konstnärkolonins vardag gestaltade 
sig för över 100 år sedan. Color Hotel Skagen ligger i lä 
bakom tallarna mellan Skagen hamn och Gl. Skagen och 
här bor man i ljuset mellan Kattegatt och Vesterhavet 
med Den tilsandede Kirke som närmsta granne och flera 
andra utflyktsmöjligheter såsom Danmarks ”miniöken” 
Råbjerg Mile endast en kort bilresa bort. Från hotellet 
går stigar som tar er till stranden, till uteserveringarna 
i hamnen och hela vägen ut till Grenen där man kan 
stå i två hav samtidigt. Och 
dagens upplevelser avrundas 
perfekt med en god mid-
dag på hotellets Restaurant 
Holger Drachmann.

Ankomstdatum: 
Valfri ankomst i perioden 
2.1.-1.4.2008 samt ankomst söndag, måndag, tisdag og 
onsdag i perioden 6.4.-24.6.2008.

1.249:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Skagen

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

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders 
säng. Max. 2 barn 
6–14 år ½ pris i 
förälders rum.

Vår i Skagen

Enkelrum kr. 1.649:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/er barn kr. 45:-. Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Clarion Collection Hotel Temperance ★★★★

Malmö är staden som är full med överraskningar 
och har många fördelar genom att vara granne med 
Wonderful Copenhagen. Under en weekend kan du 
få full valuta för pengarna när ni bor på det flotta 
4-stjärniga Clarion Collection Hotel Temperance som 
ligger mitt i centrum omgivet av sevärdheter. Här är 
500 m. till Malmöhus Slott och den gamla stadens 
pittoreska kvarter, torg och små sidogator som är 
särskilt butik- och restaurangtäta. Efter den goda 
middagen lördag kväll på Restaurang Skeppsbron 2 
som ligger med utsikt över kanalen kan det rekom-
menderas en romantisk promenad längs stadens 
kanaler och i parkerna vid renässanslottet, där även 
det flotta Casino Cosmopol ligger. 

Ankomstdatum: Fredagar i perioden 11.1.-20.6.2008.
Sportlov: Valfri ankomst vecka 7 och 8.
Extra ankomst 2008:
Mars:  20. 21. 22. (påsk)
April: 18.
Maj: 1. 2. 9. (Kr. him-
melfärdsdag och pingst)

Pris per. pers. i dubbelrum 1.149:-
3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Malmö centrum

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
• 1 x enkel kvällsbuffé
• 1 x 3-rätters middag lördag kväll 
   på Restaurang Skeppsbron 2

Lyxweekend i Malmö

Enkelrum kr. 1.499:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.049:-. Uppehållet inkluderar endast slutstädning.
Extra dygn m. frukost kr. 399:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.

Barnrabatt:
 Max. 1 barn 0–3 år gratis i förälders 

säng. Max. 2 barn 4–11 år gratis i föräl-
ders rum. Max. 3 barn 12-15 år ½ pris i 
förälders rum. OBS: Max. 3 barn totalt 
per rum och 3. barn 4-15 år betalar ½ 

pris oavsett ålder.

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

BESTÄLL NU PÅ:

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

Teknisk arrangör:
Expeditionsavgift kr. 60:-. Barnrabatt är vid 2  be talande vuxna.  

Pris pr. pers. i dubbelrum 

Barnrabatt:   Max. 
1 barn 0–5 år gra-
tis i förälders säng. 
Max. 2 barn 6–14 
år ½ pris i förälders 
rum.

Alekuriren och Happydays önskar er alla en God jul och ett Gott nytt år. Tack till er res-glada läsare, som har gjort vår resservice för läsare till en sådan succé under 2007.
På återseende 2008!
Alekuriren och Happydays

God jul och tack för i år!

TÄVLINGSFRÅGAN:Vilken konstnär var en känd Skagenmålare?

 1) Carl Larsson

 2) Edvard Munch

 3) P.S. Krøyer

Namn:_____________________________________

Adress: ____________________________________

Postnr: ____________________________________

Postort: ____________________________________

E-mail: ____________________________________

Tlf: ________________________________________

Vinn en semester i 
Skagen, Danmark 
med Alekuriren
Nu när det är jul så drar vi en vinnare till ett uppehåll på Color Hotel Skagen på toppen av Danmark. Uppehållet inkluderar 2 övernattningar med frukost-buffé och 1 x 3-rätters middag för 2 personer. Alla som skickar in korrekt svar på nedanstående fråga till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen
före den 1.1.2008 deltar i drag-ningen av en vinnare.
Endast läsare av Alekuriren kan delta.
Vinnaren får svar direkt.

God jul – och lycka till!

JULTÄVLINGBerghotel Jaga-Alm ★★★★  

Omgivet av spektakulära kulisser med snöklädda alptoppar 
och klarblå sjöar ligger det 4-stjärniga Berghotel Jaga-Alm 
med utsikt över Zeller See som tar andan från de flesta. Det 
familjeägda hotellet är en perfekt bas för en aktiv resa eller 
en avkopplande familjesemester. Området vid Zeller See är 
späckat med aktiviteter, så om ni kan tänka er segelturer, 
baddagar, vandringar eller paragliding så finns här allt vad 
ni söker. Om semestern betyder avslappning så kan det varmt 
rekommenderas att bara koppla av vid hotellets stora träd-
gårdsbassäng och njuta av den lyx som hör till en all inclu-
sive semester, medan ungarna roar sig med hotellets många 
husdjur och tama djur. Men missa inte Österrikes storslagna 
natur, t.ex. Krimmler vattenfallen(58 km) eller ge er ut på 
vandring genom bergsravinen Lichtensteinklamm (45 km) där 
ni går längs klippstigar och över träbroar längs den forsande 
floden som löper genom ravinen. 

Ankomstdatum:  Lördagar i perioden 7.6.-
23.8.2008.

Berghotel Jaga-Alm

Color Hotel Skagen

Clarion Collection Hotel Temperance

Restaurang Skeppsbron 2


