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Elite Stora Hotellet ★★★★

Det 4-stjärniga Elite Stora Hotellet som 
ligger i hjärtat av Jönköping nere vid 
Vätterns blanka spegel lägger exklusiva-
ramar för en weekendupplevelse med 
massor av atmosfär. Hotellet är ett av 
Sveriges äldsta och mest stilfulla med 
ett flertalet restaureringar genom åren. 
I dag står hotellet vackert och stäm-
ningsfullt med sina gamla salar och all 
sin moderna komfort och inte minst det 
populära restaurang Trôttoaren som är 
inredd i amerikansk 50-talsstil. Härifrån 
kan man dessutom spatsera längs 
strandpromenaden, njuta av synen av de 
båtar som seglar på sjön och ta vara på 
möjligheten för lite shopping i centrums 
många butiker. 

Ankomst:
Fredage i perioden 29.8.-12.12.2008 
og 9.1.-19.6.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.149:-

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

Weekend i exklusiva ramar

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:-.

Avkoppling i Nordtyskland

Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-. Enkelrum kr. 2.099:-. 

   swimmingpool, fitness

Enkelrum kr. 1.749:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 949:-.
Möjlighet för extradygn kr. 599,-.
Avbeställningsskydd: 

Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

 1.149:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Bad Bramstedt

Hotel Zum Guten Onkel

Mercure Hotel Köhlerhof ★★★★

Mitt i Schleswig-Holstein och endast en 
timmes bilresa från den danska gränsen 
ligger Mercure Hotel Köhlerhof i kuror-
ten Bad Bramstedt vars kännetecken 
är avkoppling och ren frisk luft. Detta 
karakteriserar även hotellet som har 
inomhuspool samt erbjuder sköna spa-
behandlingar. Kopplar ni bäst av genom 
att använda kroppen så är staden ett 
paradis med åtskilliga aktiviteter som 
bl.a. golf och härliga vandringar. Sam-
tidigt har ni en perfekt utgångspunkt 
för intressanta utflykter: Besök metro-
polen Hamburg (48 km), där ni kan 
insupa den internationella stämningen 
eller uppleva hansastaden Lübeck med 
sina kulturmärkta byggnader och histo-
riska atmosfär (58 km). 

3 dagars weekend på 4-stjärnigt 
hotell i Jönköping

Ankomstdatum:

19. 20. 21. 26. 27. 28.
Valfri ankomst i perioden 

Elite Stora Hotellet  

Mercure Hotel Köhlerhof

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Rundtur på Göta älv
med ångaren

BOHUSLÄN
- västkustens enda skärgårdsångare -

Söndag 31 augusti
Från Älvängen kl 13.00, åter kl 15.00

Rundturen kostar 100 kr, 
barn 4 – 14 år 20 kr. 

Café ombord.

Biljetter säljs i Repslagarmuseet, 
Tågvirkesgränd, Älvängen, 

måndag – fredag 8 – 16 (onsdag öppet till 19), 
söndag 13 – 16. 

Ev. överblivna biljetter vid landgången.

Välkommen ombord!

Sällskapet Ångbåten
Box 2072, 403 12 Göteborg

www.steamboat.se

TUREN ÄR INSTÄLLD!

P.g.a. tekniska fel

Repslagarmuséet Älvängen 3.9– 5.10. Vernissage 3.9 kl. 18.00. 
Fri Entré.  Tel. 0303– 74 99 10

Hedra minnet av 
någon nära!

NÖDINGE. Det var 
underbart sensommar-
väder.

Således kom också 
mycket folk när OK 
Alehof bjöd in till sin 
traditionella höstmark-
nad.

– Den bästa markna-
den på länge, summe-
rade Lennart Hålsjö.

Parkeringen fylldes snabbt 
och besökarna strömmade 
till i massor. Många ville vara 

på plats direkt när marknaden 
öppnade klockan elva för att 
göra de bästa fynden vid den 

traditionel-
la loppmark-
naden. En 
timma senare 
startade auk-
tionen, som 
också den 
tilldrog sig 
ett stort in-
tresse.

– Vad får 
jag för den 
här pedista-
len, undrade 
Björn Sun-
delid som sin 
vana trogen 
agerade auk-
tionsutropa-
re.

Budgiv-
ningen stop-
pade denna 
gången vid 
25 kronor.

Övriga ak-
tiviteter som 
fanns att ta 
del av var 

bland annat vattenkast, tips-
promenad, godisdamm och 
bolltävling.

– Det är kul när vi får en 
sådan här positiv respons. 
Det är trots allt en hel del 

arbete som ligger bakom ar-
rangemanget, säger Lennart 
Hålsjö.

Välbesökt marknadsdag i Dammekärr

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Auktionsutropare Björn Sun-
delid.
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Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

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

Restaurang
&Pizzeria

Loppisen är ett populärt inslag på Alehofs marknad.

Lotterna gick åt som smör i solsken.


