
Kurre är lokaltidning-
ens stora favorit, men 
inte ens vi trodde att 
han verkligen fanns. 
När vi saknar honom 
extra mycket drar vi 
på oss vår egen kurre-
dräkt och ger oss ut 
på upptåg. Senast det 
begav sig var på Ale-
mässan. Knappt hann 
vi hänga in dräkten 
innan han dök upp igen! 
Kurre i miniformat var 
mer eller mindre tam. 
Han bjöd på en strålan-

de underhållning i Fu-
rulundsparken. Fo-

tografen fick gå 
oförskämt nära 

och se vilket 
resultat!

Foto: P-A 
Klöversjö

22  |  alekuriren   |   nummer 18  |   vecka 19  |   2008Nöje

Hotel Wüstlau 
Vid foten av en av Österrikes högsta 
alptopp, Kitzsteinhorn, ligger det 
trevliga 3-stjärniga Hotel Wüstlau 
ca. 5 km från Kaprun. Det lilla 
hotellet är familjedrivet och det 
märks! Här gör man allt för att 
gästerna ska känna sig välkomna. 
I den trevliga trädgården har man 
anlagt en liten sjö med en liten 
scenö där det ofta är underhållning. 
Här finner man även ett utomhus-
kök där hotellets berömda grillkväl-
lar löper av stapeln. I området finns 
flera aktivitetsmöjligheter för hela 
familjen. 

Ankomstdatum:
Lördagar i perioden 10.5. - 11.10.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

3.899:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x eftermiddagskaffe 

och kaka
• 7 x 4-rätters middag
• Fri öl och vin varje kväll 
   kl. 18-20.00 
• Gratis glass och saft 
   till barnen varje kväll
• 1 x guidad vandringstur

i bergen (juli och augusti)

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

På toppen av alplandet

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:-.

Sommar i Köpenhamn

Enkelrum kr. 3.599:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 2.999:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 115:-.
Inkluderar endast slutstädning.

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

Enkelrum kr. 3.999:-. Vuxna i extrasäng kr. 3.599:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 175:-/Per barn kr. 85:-.

Pris per pers. i dubbelrum

2.199:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Köpenhamns Sydhavn

Hotel Zum Guten Onkel

Scandic Sydhavnen 
Endast 4 km från Rådhusplatsen och 
Köpenhamns centrum ligger Scandic 
Hotel Sydhavnen i området med 
samma namn. Det trendiga kvarteret 
ligger perfekt när man vill uppleva 
Köpenhamns små som stora äventyr. 
Från hotellet är det endast några få 
minuters promenad till S-tågstationen 
som snabbt tar er in till centrum där 
ni kan flanera på världens längsta 
gågata, Strøget, som lockar med sina 
internationella och danska design-
butiker. I slutet av Strøget hamnar ni 
i stämningsfulla Nyhavn som sprudlar 
av liv året runt med glada danskar och 
andra livsnjutare. När man turistar i 
en kulturhuvudstad ska man passa på 
att besöka några av stadens museum 
eller gå i de kungligas fotspår på kul-
turskatten Rosenborg slott (6 km), där 
kronjuvelerna glimtar i Skattkammaren 
eller se vaktskiftet på Amalienborg. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst i perioden 
27.6-3.8.2008.

8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell vid Kaprun

Sporthotel Mölltal

Barnrabatt:

Max. 2 barn 0-12 år gratis 

i förälders rum.

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-2 år gratis i 

förälders säng. Max. 2 barn 3-11 

år gratis i förälders rum. Max. 2 

barn 12-14 år ½ pris i förälders 

rum. Max. 2 extrabäddar totalt.

Hotel Wüstlau           

Scandic Sydhavnen

Flyg- & hotellpkt t. de flesta
större städer i Europa/USA!
Flyg + 3 n   
***htl från 2985:-
Gäller hela året v bokn i god tid
FOTBOLLSRESOR

Alla matcher i 
Spanien och England.

Unikt - Chelsea!
Officiellt Chelsea-paket:
Bo och ät på Chelseas
eget 4-stj htl fr. 4985:-

Reykjavik....... fr. 5985:-
SPA-resor...... fr. 7985:-
Rundresor ... fr. 14985:-
Kalifornien-Las Vegas 
13 d 7/9, 26/10,
28/12..................... 23985:-
New York-Washington 9 d
19/6, 24/9, 25/10,
29/12........... 18985:-
Minnesota 9 d 
19/6, 25/9, 9/10...... 18985:-

CITY-
SPECIALISTEN

ISLAND & USA

MED RESELEDARE

D
AG

ENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

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

Restaurang
&Pizzeria

Lördag 17 maj är det 
abbonnerat 19-22 
Trubadurer spelar

hela kvällen 
insläpp 22.00

Nu blir det mera 50-tal på 
Glasbruksmuseet i Surte. 
Kulturföreningen Bruksong-
ar öppnar upp hela museet 
lördagen den 17 maj och gör 
en tillbakablick med tema 50-
talet.

Utställningen av 50-tals-
prylar och mode, foto, bilder 
från tidigare utställning om 
Surteraset som kanske var 
den största händelsen på 50-
talet. Berättarkafé där du själv 
kan berätta ditt bästa 50-tals-
minne, tipspromenad, 50-
talsmusik, loppis och givetvis 
kaffeservering.

Kulturföreningen Bruksongar

50-talsnostalgi på 
Glasbruksmuseet

från neg. bild eller digitalt,
även delförst. 

Nytorget, KUNGÄLV. Tel. 0303-21 11 51

Bomans Foto

Studentplakat!

Säsongens första mo-
tionsdans i Furulundspar-
ken lockade rekordmånga 
besökare. Hela 157 perso-
ner kom för att dansa till 
C-laget i tisdags.

– Helt fantastiskt! Det är 
den högsta publiksiffran nå-
gonsin för en motionsdans i 

Furulundsparken, säger Åke 
Johansson.

Motionsdans blir det 
varje tisdag under våren. 
Närmast är det populära 
Trippix som står för mu-
sikunderhållningen.

JONAS ANDERSSON

Rekordmånga dansare i Furulund

Musikunderhållning på Glasbruksmuseet
Lena Robért och Leif Pedersen gästade Glasbruksmuseet i torsdags eftermiddag. ”Om bland 
tusen stjärnor” löd rubriken för arrangemanget, som blev en resa mellan olika musikstilar. En 
tapper skara besökare fanns på plats i museets café för att lyssna till finstämd sång och vack-
ert gitarrspel.

Foto: Jonas Andersson 

Visst finns Kurre....Visst finns Kurre....

...både här och där!...både här och där!

Foto: Allan Karlsson


