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Best Western Hotel Prisma ★★★  
Upplevelserna ligger bokstavligt på ett 
pärlband runt staden Neumünster som 
ligger ca 10 mil söder om den danska 
gränsen och har ett perfekt läge mitt 
i delstaten Schleswig- Holstein mellan 
Vadehavet och Östersjökusten. Här 
väntar hansastäder och medeltidsidyll-
er på dig men även golfbanor och 
storstadsäventyr- oavsett vad som 
lockar just dig så kan du hitta det 
mesta i området runt Neumünster. 
Men Neumünster är så mycket mer än 
en stadsskylt som man bara kör förbi. 
Stadens historia som klosterstad går 
ända tillbaka till år 1130 och mycket 
av den gamla charmen är återskapad 
igen efter krigen. 

Ankomstdatum:
Juni: 29.
Juli: 2. 5. 8. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29.
Aug: 1. 4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28.
Sept: 4. 5. 18. 19. 25. 26.
Okt: 2. 3. 9. 10. 16. 17.
Nov: 6. 7. 13. 14. 20. 21. 27. 28.

Pris per pers. i dubbelrum

1.449:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x vinprovning

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

Schleswig-Holsteins mittpunkt

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:-.

De norska fjällen

Enkelrum kr. 3.949:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 2.199:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 135:-/Per barn kr. 65:-.  
Inkluderar endast slutstädning.

• 5 x övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 2 rätters middag/buffé

Enkelrum kr. 2.199:-.
Vuxna i extrasäng kr. 1.299:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/per barn kr. 45:-.

Pris per pers. i dubbelrum

 2.549:-
6 dagars semester på hotell vid 
Tretten i Gudbrandsdalen

Hotel Zum Guten Onkel

Glomstad Gård   
Glomstad Gård är ett pensionat 
med traditioner ända tillbaka till 
1600-talet som ligger vackert i 
de norska fjällen med utsikt över 
Gudbrandsdalen. Idag är det 
fortfarande de genuina norska 
traditionerna som präglar såväl 
inredningen som den helt originala 
stämningen - och inte minst hotell-
ets uppskattade kök som är med 
till att ge semesterupplevelsen ett 
kulinariskt lyft. Historien lever vidare 
även i omgivningarna där den 300 
år gamla stallbyggnaden “Fjøset” 
är inredd som en presentbutik med 
konsthantverk från bygden och 
möjlighet för att möta “fjøsenissen”. 
Om man vill på en längre utflykts-
tur så kan det rekommenderas att 
uppleva skönheten runt om Norges 
nationalfjäll Dovre i sin imponerande 
nationalpark (116 km). 

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Neumünster

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Ankomstdatum:
Jun: 24. 29.
Jul: 4. 9. 14. 19. 24.
Aug: 10. 15. 20. 25. 30.
Sep: 4. 9.

Hotel Prisma

Glomstad Gård

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

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

i förälders rum.

Unna er en tur på
Vackra Dalslands

Kanal med

M/S DALSLANDIA

Turlista 23/6 - 23/8
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING
0530-310 27

070-66 59 603

Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 

www.dalslandia.com

Kurts Husvagnar har öppet 
hela sommaren
De som besöker oss får 
bo på Ludvika Camping
en natt utan kostnad. 0240-305 00

www.kurtshusvagnar.se

Res i SommarSverige

Upplev 
Sverige 

i sommar

Vill du annonsera under temavinjetter

019-611 35 00

Vecka 23 skulle vi ha tema-
vecka på Himlaskolan och 
ett tema som fanns att välja 
på var ”Uppdraget”. Uppgif-
ten bestod i att utföra olika 
uppdrag. På veckans första 
dag skulle man efter en kort 
inledning välja vilket eller 
vilka uppdrag man ville göra 
under dagen, man kunde 
antingen välja ett befintligt 
eller hitta på ett själv. 

Vi var några elever som 
satt och funderade på vad vi 
ville göra och diskuterade 
fram och tillbaka. Någon 
sade att vi skulle kunna åka 
till några pizzerior i närheten 
och titta vilken som hade den 
billigaste och dyraste pizzan. 
Någon annan sade då, mest 
på skoj, att vi ju skulle kunna 
smaka på pizzor istället och 
testa vilken som är godast. 

Morgonen därpå satte vi 
oss på bussen och åkte runt 
till alla pizzerior i Ale och 
frågade om de ville vara med 
i vårt test, och för det mesta 
besvarades frågan med ett ja.

Själva testet gick till så att 
vi åkte runt i Ale under en 
dag och frågade alla pizzerior 
om de ville vara med i under-
sökningen. Vi berättade om 
vårt uppdrag och förklarade 
att det var kebabpizza som vi 
ville testa. Vi åt varsin slice av 
varje pizza och diskuterade 
sedan fram för- och nackde-
lar med varje pizza, samt ett 
helhetsbetyg på en skala från 
ett till fem.

Vi vill bara säga två saker 
till innan själva testet, dels att 
det är den bästa kebabpizzan 
vi har nominerat fram, inte 
Ales bästa pizza över huvud-
taget, eller Ales bästa pizzeria 
för den delen. Det fanns dess-

utom några pizzerior som 
inte ville vara med i testet.

Resultat
Det var inte lätt att utse en 
vinnare. Det var mycket 
jämnt i toppen bland de tre 
kandidater som tävlade om 
förstaplatsen. Det var Nols 
Pizzeria, Pizzeria Da Mille 
och Bohusgrillen. Nols och 
Da Milles pizzor var nästan 
identiska, men dock hade 
Nols en lite frasigare botten 
och det var det som fick 
avgöra. Bohusgrillen hade ett 
lite annorlunda upplägg än de 
andra två, men den var ändå 
jättegod.

Till slut kom vi fram till ett 

beslut och enligt oss kan man 
äta Ales godaste kebabpizza 
på Nols Pizzeria!

FOTNOT. Omdömen från övriga 
pizzerior kan ses på www.alekuri-
ren.se.

Vi som utförde testet var:
Mattias Kjelltoft
Albin Andersson

Mattias Lundblad
Emil Hellman

Joacim Hylander
Johan Glennbrandt

Godaste kebabpizzan finns i Nol och Älvängen
– Himlaskolans uppdragspatrull eniga i sin bedömning

Enligt Himlaskolans uppdragspatrull serverar Nols Pizzeria den godaste av kebabpizzor.

NOLS PIZZERIA
Betyg: 5/5
Pris: 69 kr
Tid: 9 min
Motivering: Pizzan hade förutom 
kebabköttet ganska mycket 
färska grönsaker på, vilket gjorde 
den fräsch och god. Bottnen var 
tunn och krispig och den dröp 
inte av fett som pizzor ibland 
gör. Det fanns inte mycket att 
klaga på, möjligen att det kunde 
ha varit en aning mer kött på. 
Den blev dessutom klar fort. 
Sammanfattningsvis var pizzan 
mycket god.

PIZZERIA DA MILLE

Betyg: 5/5
Pris: 70 kr
Tid: 7 min
Motivering: Pizzan var nästan 
identisk med Nols pizza, men den 
hade dock inte en lika krispig och 
god botten. Det var till slut det 
som fick avgöra.


