
19  |  alekuriren   |   nummer 4  |   vecka 5  |   2008

Scandic Hotel S:t Jörgen
Mångfaldiga Malmö bjuder på char-
merande storstadsatmosfär, spännan-
de sevärdheter och storartade shop-
pingmöjligheter. Och med boende på 
Scandic Hotel S:t Jörgen som ligger 
mitt i stadens centrum har ni alla upp-
levelser nära till hands. Dyk ned i sta-
dens krönika och besök Nordens äld-
sta renässansslott Malmöhus (1 km) 
och upplev Jörgen Kocks Gård (600 m) 
med Knutssalen som är inspirerad av 
Versailles Spegelsal. Men upplev även 
stadens mer moderna kultur; det nya 
innestället Västra Hamnen (2 km) med 
strandpromenad, caféer och spekta-
kulär utsikt över Öresundsundsbron 
och Danmark. Här ligger även Malmös 
höga kännetecken– det 190 m höga 
Turning Torso. 

Ankomstdatum:
Fredagar fram till 27.6.2008 samt i 
perioden 5.9.-26.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.349:-
3 dagars semester på hotell 
i Skåne

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

inkl. kaffe

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

Weekend mitt i Malmö

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. 2 barn 0–13 år gratis i 

förälders rum.

Hotel Fraganter Wirt ★★★

På sydsidan av Österrikes gigantiska 
berg Hohe Tauern ligger den lilla 
platsen Ausserfragant i Mölltal. Här 
hittar man det trevliga 3-stjärniga 
hotel Fraganter Wirt där stämningen 
är avslappnad och familjär och här 
kan ni njuta av det österrikiska kvali-
tetsköket. I området väntar dessutom 
flera upplevelser för både stora och 
små. Vid Obervellach ligger ett stort 
badland med vattenrutschbanor och 
annat spännande för badsugna. Det 
finns även möjlighet för att prova en 
kajaktur eller forsränning i dalen, där 
det både finns lugnare upplevelser för 
familjer och mer fartfyllda för de mer 
adrenalinsökande. När man är i detta 
område så ska man även uppleva 
Raggaravinen där man på broar och 
trappor går genom den imponerande 
ravinen medan vattenmassorna forsar 
under fötterna på en. Snöbollskrig 
eller skidåkning i snön på Mölltaler 
Gletscher på 3 kilometers höjd är 
också en oförglömlig upplevelse.

Ankomstdatum:
Jun: 7. 14. 21. 28.
Jul: 5. 12. 19. 26.
Aug: 2. 9. 16. 23.

Österrikiskt sommaräventyr

Enkelrum kr. 4.649:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 175:-/Per barn kr. 85:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lunchpaket eller lätt 

lunch på hotellet
• 6 x aftonmeny
• 1 x candle light dinner 

m. aperitif
• 2 x eftermiddagsfika
• 2 x gratis bastu och örtångbad
• 1 x danskväll
• 1 x gratis entré till badsjön 
• Grössnitz
• Öl, vin och läsk fritt kl. 10-22
• Gratis hyrcyklar

Enkelrum kr. 1.949:-.
Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.
Inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

3.649:-
8 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Ausserfragant

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–2 år gratis i 

förälders rum. Max. 1 barn 3-10 
år gratis i förälders rum. Max. 2 
barn 11–14 år ½ pris i förälders 
rum. Max. 2 barnsängar totalt 

oavsett ålder.

Ta en sommaravstickare 
med 4 dagar för endast 

1.849:-
med valfri ankomst 

i perioden 1.7.-28.8.2008.

Hotel Fraganter Wirt 

Hotel S:t Jörgen

Temashow
Kvällens tema: Creedence Clearwater Revival

Kvällens DJ: Tompa
Dans med husbandet TRINITY

Dans från kl. 21.30

På lördag, den 2 februari har vi på Fars Hatt

Entré 125:-. Boka bord på 0303-109 70.
E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkomna!

Kommande program 1 mars Nostalgitema 70- och 80-tal, gästartist: Ove Pilebos
5 april Schlagertema
3 maj Rocktema med Gert Lengstrand
7 juni Sommartema

DA

GENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Restaurang
&Pizzeria

Trubadur Ken Bee
9/2 insläpp 22.00
18-22 abbonnerat

Vid partävlingen i Alvhem den 22 jan 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng och 
följande par placerade sig över medel:
 1. Lilly Karlbom - Curt Nilsson            
140 
 2. Elsa Persson - Rickard Johansson   
134 
 3. Göte Olsson - Raimo Penttilä         
109 
 4. Ole J Jensen - Rune Ögren            
108 

Sportlovsföreställningen 
”Fart!” visas i Alafors
Sprall i benen. Fart i kroppen. 
Ett – två – tre – Nu! Se upp 
i backen. Skynda långsamt.  
Snabb i tanken. Akta, undan! 
Klara – färdiga – SPRING!

Vad är egentligen fart? Är det en ra-
cerbil? Eller en rymdraket i full fart 
framåt – uppåt. Är det snigeln som 
sakta jobbar sig över motorvägen?

Koreografen Bronja Novak är känd 
för barnpubliken med bland annat fö-
reställningarna ”UrDjur” och ”Sov 
du?”. Nu har hon för första gången 
gjort koreografi för Regionteater 
Väst. Med sin underfundiga kropps-
glädje låter hon dansarna Tina An-
dersson och Torun Odlöw tillsam-
mans med skådespelaren Sören Jons-
son utföra diverse fantasieggande ex-
periment.

”Den generösa trion laborerar med 
ömsom bus, ömsom häpnadsväckan-
de dans och ett tilltal som är mitt i 
prick…ljus och detaljer fångar fint de 
unga ögonens nyfikenhet. Kul för alla, 
stora som små.” skrev Lis Hellström-
Svenningsson i GP. 

En föreställning för sportlovsledi-
ga barn från 6 år, som visas i Medbor-

garhuset, Alafors, tisdagen den 12 fe-
bruari. 

Föreställningen arrangeras i samar-
bete med Teaterföreningen i Ale.

Även Carlmarks brygga vid 
Göta älv i Älvängen har fått 
påhälsning av stormens härj-
ningar. Ännu är det helt omöj-
ligt att ta med sig kaffekorgen 
för en fikapaus. Men den som 
väntar på något gott väntar 
aldrig för länge.

 

Text o bild Allan Larson

Högt vattenstånd i Göta älv

Detta är en bild från Ale Golfklubb där man i måndags 
kunde klippa sommargreenerna på banan i Alvhem. 
Detta har inte hänt sedan banan togs i bruk 1992. Ale 
GK har kunnat hålla banan öppen alla dagar denna 
vinter, förutom sju dagar då det var frost. På bilden ser 
ni Robert Löf som är så kallad greenkeeper hos Ale GK.

Tydligt vårtecken på Kungsgården

BRIDGE

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00

Årets Sportlovsföreställning spelas i 
Alafors – och räkna med fart!

Nöje


