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Sporthotel Mölltal ★★★

På sydsidan av Österrikes gigan-
tiska berg Hohe Tauern ligger den lilla 
semesterbyn Flattach i Mölltal. Här 
ligger det trevliga och familjeorien-
terade Sporthotel Mölltal, där man 
under semestern inte behöver ta upp 
plånboken ur fickan och där föräldrarna 
kan njuta av gastronomiska läckerheter 
medan barnen blir bortskämda med 
barnmenyer. I området väntar flera 
upplevelser för både stora och små 
och med det inkluderade Kärnten 
Card är det bara att komma iväg. Vid 
Obervellach ligger ett stort badland 
med vattenrutschbanor och annat roligt 
för badsugna. Man kan även prova på 
kajaksegling och forsränning i dalen, 
där det finns upplevelser för familjer 
och de mera adrenalinsökande. 

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

Pris per pers. i dubbelrum

4.399:-• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lunch
• 7 x kaffe och kaka, 
• glass till barnen 
• 6 x 4-rätters middag
• 1 x galamiddag
• Öl, vin och läsk 
• är fritt mellan 10-22
• Barnklubb 3 gånger i veckan
• 1 x Wochekarte 
• (rabattkort - värde 14 euro)
• 1 x Kärnten Card med fri 
• entré eller rabatt på 
• sevärdheter och aktiviteter
• Fri entré till ångbad, bastu 
• och bubbelpool

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

Familjesemester - all inclusive

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. 2 barn 6-14 
år ½ pris i förälders rum. Max. 2 

barn totalt i rummet oavsett ålder.

Sommar i Stockholm

Vuxna i extrasäng kr. 1.349:-
Vuxen i enkelrum kr. 2.649:-
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 85:-/Pr. barn kr. 45:-. 
Inkluderar endast slutstädning.

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

Barn i extrasäng kr. 2.199:-
Vuxen i enkelrum kr. 5.349:-
Vuxna i extrasäng kr. 4.099:-
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 200:-/Per barn kr. 115:-.

Pris per pers. i dubbelrum

1.749:-
4 dagars semester på 
4-stjärnigt hotell i Stockholm

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

Max. 2 barn 4-13 år gratis 
i förälders rum.

Hotel Zum Guten Onkel

Scandic Ariadne
Stockholm är ett rafflande möte med 
kultur, natur och härlig storstadsstäm-
ning på ett bräde. Här väntar spän-
nande sevärdheter som Gamla Stan 
och kungliga slottet samt Djurgården 
med Gröna Lund och Skansen som 
endast är några av de många höjd-
punkterna i denna mångfaldiga stad. 
En tur med skärgårdsbåtarna förbi öar 
och holmar visar varför vår huvudstad 
ofta beskrivs som en av de vackraste 
i Europa. Med boende på Scandic 
Ariadne får man en kvalitetsupplevelse 
på ett 4-stjärnigt hotell där man kan 
koppla av i relaxavdelningen efter en 
intensiv dag i storstadsvimlet. Hotellet 
ligger i hamninloppet och inrett i mari-
tim stil med utsikt över Stockholm och 
skärgården. Härifrån är det endast 2 
km till Djurgården och på vägen in till 
Gamla Stan och city (5 km) kör man 
genom exklusiva Östermalm. 

Ankomstdatum: Valfri ankomst i 
perioden 7.7.-26.8.2008.

3 dagars semester 
på 3-stjärnigt centrumhotell

Sporthotel Mölltal

Scandic Ariadne

Sporthotel Mölltal 

3 dagars semester
Ankomst följande fredagar 2008:

Mars: 28. April: 4. 11. 18. 25.
Maj: 2. 16. Juni: 6. 13. 20. 27.

Sep: 5. 19. Okt: 3. 10. 17. 24. 31.
Nov: 7. 14. 21. 28. Dec: 5. 12. 19. 26.

endast kr. 1.299:-

ALAFORS. Förra torsda-
gen arrangerade PRO 
Ale Norra kulturträff i 
Medborgarhuset.

Ett 65-tal medlem-
mar hade hörsammat 
inbjudan.

Sång, musik och 
ett lustspel utgjorde 
huvudnumren för efter-
middagens trivsamma 
tillställning.

PRO Ale Norra har som tra-
dition att bjuda in sina med-
lemmar till kulturträff två 
gånger om året. Det är kultur-
kommittén med Anna-Lisa 
Johansson, George Alex-
andersson, Barbro och Jarl 
Andréasson, Eva och Sven 
Grolander samt Ingegerd 
och Stig Johansson som står 
bakom arrangemangen.

Torsdagens underhållning 
inleddes med sång och gi-
tarrspel av Margareta Ed-
mundsson. Därefter visade 
hennes barnbarn, 12-årige 
Jonas, sina begynnande fär-

digheter som dragspelare.
Ett kort lustspel om sladd-

riga kärringar i den gamla 
lanthandeln från förr locka-
de till skratt. När skådespe-
larna tagit emot publikens 
applåder var tiden mogen att 
servera kaffet och därtill snit-

tar och hembakade rulltårts-
bakelser.

Kulturträffen avslutades 
med lottdragning samt ett 
nytt inslag i form av paket-
auktion med ivriga budgiva-
re i publiken.

JONAS ANDERSSON

Lustfylld kulturträff i Medborgarhuset

Ett lustspel fick publiken att skratta när PRO Ale Norra ar-
rangerade kulturträff förra torsdagen.

Margareta Edmundsson un-
derhöll med sång och gitarr-
spel.


