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First Hotel Witt   
Kalmar är en av de städer som många 
känner till på grund av dess historiska 
betydelse men som överraskar med en 
personlig bekantskap: Atmosfären i de 
kullerstensbelagda medeltidskvarteren 
och det imponerande Kalmar Slott får 
motspel av en synnerligen livlig café- 
och restaurangkultur i centrum, där 
kvarteret vid hamnen och det stora tor-
get vid domkyrkan är några av de mest 
upplagda attraktionerna. Det moderna 
First Hotel Witt är beläget i detta kvarter 
och bjuder på förstklassigt boende med 
egen swimmingpool – härifrån har ni 
möjlighet för en upptäcktsresa genom 
den gamla hansastadens nutidscharm. 
Strax utanför Kalmar finner man den 6 
km långa bron till Öland. 

Ankomst: 
Fredagar fram till 9.12.2008 
samt i perioden 2.1-19.6 
og 21.8-11.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

899:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Kör-själv-resor med

Weekend till Kalmar och Öland

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:-.

Berlin och Potsdam

Enkelrum kr. 1.499:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 65:-/per barn kr. 45:-.

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

Pris per pers. i dubbelrum

1.149:-
4 dagars semester på hotell precis 

utanför Berlin

Hotel Zur Scharfen Kurve
Hotel Zur Scharfen Kurve är ett 
trevligt och prisvärt alternativ till 
alla upplevelser i och runt omkring 
Tysklands huvudstad. Det lilla hotel-
let i byn Velten 22 km nordväst från 
Berlin kan lätt nås från t.ex. Rostock 
på bra vägar och här har man en 
komfortabel bas i byns oas med sjö, 
skog och en liten hamn i det vackra 
landskapet som kallas Ruppiner 
Land. Här har det bildats en labyrint 
av sjö, å och flod på en 200 mil lång 
vattenväg. Barockslotten Rheinsberg 
och Oranienburg är också utmärkta 
utflyktsmål. När suset från metropo-
len kallar, kan det varmt rekommen-
deras att åka till Berlin eller Potsdam 
på en tur – det går bussar strax 
utanför hotellet där man kan välja att 
åka hela vägen till Berlin eller byta 
till tåg i grannstaden Henningsdorf 
(7 km). härlig romantik från gamla 
dagars Tyskland.

Ankomst:
Valfri ankomst fram till 14.12.2008.
och i perioden 15.1.-17.12.2009.

3 dagars semester på hotell 
i Kalmar centrum

Hotel Temperance

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. 1 barn 6-14år ½ pris 

i förälders rum.

Möjlighet för extradygn 
kr. 349:- Ring och hör 

närmare.

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

Enkelrum kr. 1.499:-. 
Vuxna i extrasäng kr. 749:-. 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 45:-/Per barn kr. 35:-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Sista chansen – beställ nu!

Hotel Zur Scharfen Kurve

JULKLAPPSIDÉ
Överraska

med upplevelser 
– ge bort ett 

resepresentkort!

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Lanzarote - Flora lägenheter +

Semestervänliga 2-rumslägenheter med all inclusive och härligt 
poolområde i Puerto del Carmen nära den charmiga gamla stan.

4 + 11 dec  - 1 vecka  3995:-
Del i lägenhet med all inclusive från Landvetter.

Jul i byn och julmarknad på 
Lödöse Museum sker paral-
lellt, precis som brukligt är. 
Den klassiska skinkpromena-
den brukar locka många del-
tagare och dessutom kommer 
det lokala föreningslivet att 
duka upp med diverse aktivi-
teter på torget, bland annat i 
form av lotteristånd.

Till julmarknaden på 
Lödöse Museum har 36 hant-
verkare anmält sitt intresse.

– I år har vi dock valt att 
komprimera marknaden. Vi 
har kortat av tiden med två 
timmar på eftermiddagen 
eftersom utställarna hade 
ett önskemål om det, säger 
Tord Andersson, sekrete-

rare i Slöjd & Konsthantverk 
kring älven.

Marknaden tar sin början 
klockan elva då det blir upp-
trädande av Hjärtums Spel-
manslag. Senare kommer 
även Ledu Lekare att bjuda 
på underhållning.

– Julmarknaden brukar 
tilldra sig ett stort intres-
se från allmänheten och vi 
hoppas naturligtvis att så ska 
bli fallet även i år, avslutar 
Tord Andersson.

JONAS ANDERSSON

Komprimerad julmarknad på Lödöse Museum

36 hantverkare har anmält sitt intresse till årets julmarknad 
på Lödöse Museum, som äger rum söndagen den 7 december.

Arkivbild: Jonas Andersson

Jul i byn firas på torget i Lödöse, parallellt med julmarknaden på museet.      Arkivbild: Jonas Andersson

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. E-post: folkets.hus@telia.com

Quantum of Solace
– Nya Bond

Söndag 30/11 kl 18.00
Från 11 år. Entré 80:-

Sveket av Vesper läm-
nar Bond driven av en 
personlig agenda att 
hitta mannen bakom 
allt. Tillsammans med 
M börjar de med Mr. 
White, men ganska 
snart inser de bägge 
att allt är mycket stör-
re än vad man anat. 
Än en gång tas Bond 
över hela världen, 
denna gång i jakten 
Dominic Greene, en 
miljökämpe, med kopp-
lingar till en blivande 
diktator i Bolivia. Till Bonds hjälp kommer Camille, 
även hon driven av ett personligt skäl.

Kommande

Söndag 7/12 kl 18.00

Se nästa veckas annons

LÖDÖSE. Julmarknaderna duggar tätt den när-
maste tiden.

Söndagen den 7 december blir det traditionsen-
ligt firande i Lödöse.

Marknaden på Lödöse Museum har dock kompri-
merats efter önskemål från utställarna.


