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Nordik Hotel Am Tierpark ★★★   
Güstrow söder om Rostock är en 
praktfull stad i det forna Östtyskland. 
Med ett boende på Hotel Am Tierpark 
har man en perfekt utgångspunkt för 
att gå på upptäcktsfärd i historien 
- men också för att uppleva några av 
vår egen tids spännande attraktioner: 
Hotellet ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och badland 
samt stadens natur- och upplevelse-
park där man kan komma nära inpå 
vargarna och gå under vattnet genom 
aqua tunneln – vistelsen inkluderar 
entré till båda upplevelserna. Tycker 
ni om kulturupplevelser så ger stadens 
vackra renässansslott, domkyrkan och 
inte minst kulturstäderna längs öster-
sjökusten en levande inblick av hansa-
städernas ofattliga rikedom - och inte 
minst framkallar en stämning från den 
tiden som fortfarande är intakt trots en 
i synnerligen dramatisk historia. 

Ankomst: Torsdagar och söndagar 
fram till 14.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.199:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Naturpark 
   Güstrow
• 1 x entré till Güstrower 
   bastu- och badland
• Happy Hour varje dag 
   med 50 % rabatt på öl, 
   vin och läsk

Kör-själv-resor med

Semester i Güstrow

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:-.

Ett äventyr i Danmark

Enkelrum kr. 1.999:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x kaffe och kaka 
   vid ankomst
• 1 x 2-rätters middag 
   inkl. tapastallriken på 
   Havgassens Kabys

Pris per pers. i dubbelrum

 1.399:-
3 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Lundeborg på Fyn

Lundeborg Hotel & Cafe ★★★

Den lilla fiskebyn Lundeborg på H.C. 
Andersens födelseö Fyn utgör ramen 
för en semesterupplevelse med äkta 
dansk trivsel och tradition. Här kan 
man promenera i hamnen och se 
fiskebåtarna komma in med dagens 
fångst. Tar man en utflykt via Stora 
Bältsbron kan Köpenhamn nås inom 
två timmar. Lundeborg Hotel & Café 
ligger ett stenkast från hamnen och 
havet, där man kan promenera längs 
en av Danmarks finaste sandstränder 
med utsikt över Langeland och Stora 
Bälts blå vågor. Här bor man mitt 
i den ursprungliga byn med smala, 
krokiga gator, korsvirkeshus och strax 
intill ligger den mysiga restaurangen 
Havgassens Kabys. Här huserar Mie 
i köket - sätt er helt enkelt ner och 
njut av hennes excellenta kunskaper 
i matkonsten med middagen som 
ingår, för här lagas allt från grunden 
och med de finaste och friskaste 
fynska råvaror. 

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Güstrow

Valfri ankomst fram till 8.12.2008 
och i perioden 6.2.-10.6.2009.

Hotel Temperance

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-14 år ½ pris

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis

i forälders säng.
Max. 1 barn 4-11 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Enkelrum kr. 1.499:-. Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.  
Uppehållet inkluderar endast slutstädning.

Lundeborg Hotel & Cafe

Nordik Hotel Am Tierpark

Sista chansen – beställ nu!

MÖJLIGHET
FÖR EXTRADYGN

kr. 399:-.

LÖDÖSE. Försöket med en ”Öppen 
salong” blev en succé.

Nu visas utställningen på Lödöse 
bibliotek.

– Vi är överväldigade av responsen, 
säger Kaija Martikainen i Göta Älv-
dalens Konstförening.

I maj gick Göta Älvdalens Konstförening ut 
och uppmanade verksamma bildskapare i Lilla 
Edets kommun, såväl amatörer som profes-
sionella, att skicka in sina bidrag till Öppen 
salong. Maximalt tre upphängningsbara verk 
per deltagare fick sändas in och minst ett av 
dem garanterades en plats i utställningen.

– Vi hade en jury som bedömde konstver-
ken, säger Kjell Claesson.

Utställning pågår
Resultatet blev 70 konstverk, som just nu visas 
i en pågående utställning på Lödöse biblio-
tek.

– Det är 35 olika utställare som deltar i ut-
ställningen vilket innebär att varje deltagare i 
genomsnitt har fått med två av sina verk, säger 
Kjell Claesson.

Slog väl ut
På tisdagskvällens vernissa-
ge kom ett 50-tal besökare, 
som alla tog god tid på sig 
att betrakta konstverken.

– Många av utställar-
na har stor talang och för-
hoppningsvis söker sig en 
och annan vidare till konst-
närssektionen. Det är roligt 
att det här initiativet med 
Öppen salong slog så väl 
ut. Det gynnar hela konst-
närsföreningen, säger Kaija 
Martikainen.

Deltagarna är spridda 
över hela kommunen och 
teknikerna som visas upp 
för allmänheten skiftar från 
olja och akvarell till knypp-
lat och broderat.

– Det är en salig bland-
ning. Ett konstverk är fak-
tiskt gjort av ormskinn, 
säger Kaija.

Varför valde ni att ha 
utställningen på Lödöse 

bibliotek?
– Det är 

ett bra sätt 
att locka folk 
till bibliote-
ket och sam-
tidigt når vi 
en breda-
re publik än 
om vi skulle 
ha utställ-
ningen i en 
traditionell 
konsthall, 
säger Kaija.

Kommer 
detta att bli 
ett åter-
komman-
de arrang-
emang?

– Röster 
har redan 
höjts om 
att så bör 
bli fallet. 
Tanken som 
vi har nu är 
att arrange-
ra Öppen salong vartannat år, 
avslutar Kjell Claesson.

Öppen salong på Lödöse bibliotek
– Nytt grepp som blev succé

www.repslagarbanan.se         0303 74 99 10

TILLSAMMANS

 Måleri - Keramik

REPSLAGARMUSEET

 8.10-2.11
         Vernissage onsdagen 8.10 kl 18.00

ÄLVÄNGEN

Fri entré

Åke o Marie Sundegren

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Fuerteventura - Jandía Luz lägenhet
100 m från den badvänliga sandstranden Jandía och nära centrum bor 
du bekvämt i 2-rumslägenhet med en riktigt prisvärd all inclusive.

3 + 10 + 17 nov - 1 vecka6295:-
Avser del i 2-rumslägenhet från Landvetter

Britta Cardbo från Lilla Edet är mamma till det 
här vackra konstverket.

Kaija Martikainen i Göta Älvdalsförening be-
traktar en målning av Ulla-Britt Parkås. Ett av 
totalt 70 konstverk som finns med i ”Öppen 
salong” som visas på Lödöse bibliotek till och 
med den 23 oktober.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

AFTER WORKAFTER WORK
Ät 2 betala för 1Ät 2 betala för 1

Fredagar kl 17-20Fredagar kl 17-20


