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Hotel Gasthof Widmoos ★★★

Strax utanför Wagrain hittar ni det 
trevliga och 3-stjärniga Hotel Gasthof 
Widmoos som enligt egna ord ligger ”i 
himlen över Wagrain”. Hotellet ligger 
på en bergssida - och den natursköna 
belägenheten gör platsen till en förträff-
lig utgångspunkt för vandrings- eller 
cykeltur. Även om Wagrain mest är känt 
som ett skidparadis, så finns det också 
en hel handfull av sommaraktiviteter: 
Tennis, rafting, paragliding (skärmflyg), 
mountainbiking och golf för att nämna 
några utav dem. Har ni barn med så 
ta med dem till badlandet Amadé (1 
km), där de kan roa sig med att köra i 
drakvattenrutschbanan eller plaska runt 
i barnpoolen. Ni har samtidigt rikligt 
med chanser till utflykter runt omkring 
er, t.ex. bergsklyftan Lichtensteinklamm 
(15 km), där ni via gångbroar kan gå 
djupt in i klyftan bland brusande vat-
tenfall.

Ankomst:
Lördagar i perioden 13.6.-29.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

2.899:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x grillafton

Kör-själv-resor med

Ljuvlig semester i friska Alperna

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 be talande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Lilla Amsterdam

Enkelrum kr. 2.499:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3 rätters middag/buffé
• 1 x 4 rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

Pris per pers. i dubbelrum

1.749:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Friedrichstadt, Tyskland

Ringhotel Aquarium ★★★★

Efter ca en timmas körning från 
den danska gränsen ligger staden 
Friedrichstadt, som är en riktig pärla. 
Staden har fått smeknamnet Lilla 
Amsterdam på grund av sin tyd-
liga holländska prägel med kanaler 
och originella gavelhus. Med gång-
avstånd från marknadsplatsen och 
stadens sevärdigheter hittar man 
det 4-stjärniga Ringhotel Aquarium 
med en idyllisk belägenhet nere 
vid stadens största kanal. Här blir 
ni hälsade välkomna med en drink 
och omhändertagna med god mat. 
Från Friedrichstadt har ni en kanon 
utgångspunkt för att gå på utflykt 
runtom i Schleswig-Holstein. Upplev 
t.ex. halvön Eiderstedt, där ni hit-
tar den populära semester- staden 
St. Peter-Ording med kilometerlång 
sandstrand och unika pålhus. 

Ankomst:
Söndagar, måndagar och tisdagar fram 
till 14.12.2008 samt i perioden 4.1.-
26.5.2009.

8 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Wagrain, Österrike

Hotel Gasthof Widmoos

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 4-9 år gratis 

i förälders rum. 
Max. 2 barn 10-13 ½ pris 

i förälders rum.
Max. 2 extra sängar.

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

Enkelrum kr. 3.849:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 2.599:-. 
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 135:-/Per barn kr. 65:-.

Ringhotel Aquarium

JULKLAPPSIDÉ
 Överraska med upplevelser 

– ge bort ett 
resepresentkort!

Det är inte varje dag som 
Klockareängen har sångstjär-
nor på besök. Av den anled-
ningen var intresset skyhögt 
när Titti Sjöblom skulle göra 
entré i den stora samlingslo-
kalen tillsammans med Ehr-

ling Eliasson.
– Det här är en äkta norr-

länning och min äkta make, 
sade Titti när hon presente-
rade sin kompanjon.

Titti själv behöver ingen 
närmare presentation. Redan 

som tvååring började hon att 
sjunga med sin mamma Alice 
Babs och gjorde skivor, radio 
och tv under hela sin barn-
dom. Första scenframträ-
dandet var på Johanneshov 
i Stockholm där hon sjöng 
”Droppen Dripp”, i samma 
gala som Sammy Davies Jr 
och Ingrid Bergman. Just 
denna låt fick utgöra extra-
numret på Klockareängen.

Under knappt en timma 
trollband Titti Sjöblom och 
Ehrling Eliasson en tack-
sam och överväldigad publik. 
Duon gjorde en vandring i 
den svenska visskatten, som 
framkallade allsång i salong-

en. Det blev en hel del ma-
terial hämtat från Kai Gull-
mar. Inledningen med ”Jag 
har en liten melodi” var mäs-
terligt framförd.

Vidare bjöds det på klas-
siker från såväl Lasse Dahl-
qvist som Abba. Idel välkän-
da örhängen.

– Vilken underbar stund, 
konstaterade en av åskådarna 
som gärna hade suttit kvar en 
timma till.

På eftermiddagen gjorde 
Titti Sjöblom och Ehrling 
Eliasson ytterligare ett fram-
trädande, på Glasbruksmuse-
et i Surte.

Oj, vilket swing på Klockareängen
– Uppskattad musikstund med Titti & Ehrling

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson framträdde inför en full-
satt salong på Klockareängen i Skepplanda.

Musikstunden på Klockareängen uppskattades av publiken, som sjöng och klappade händerna.

Film är större än TV!

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

Vi hade i alla fall tur 
med vädret - igen!

Fredag 5 dec kl 19.00
Barntillåten. Entré 80:-

Kommande
Söndag 14 dec kl 18.00

Patrik 1.5

Sverigepremiär!

Visas även Lördag 6 dec kl 15.00

Nästan 30 år har gått 
och Gösta och Gun är 
pensionerade. Den här 
sommaren ska de resa till 
sonens bröllop i Göstas 
nyinköpta husbil. Gun vill 
egentligen flyga men går till 
slut med på att ta bilen och 
Gösta lovar att inte stressa 
upp sig utan att resan ska bli 
lugn och sansad. Naturligtvis 
blir det inte så, istället bjuds 
det på turbulenta möten 
med hungriga giraffer, envis 
bonde på trimmad traktor, 
obstinata barnbarn och inte minst en råtta med smak 
för husbilsinredning...

PÅ KLOCKAREÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

SKEPPLANDA. Aldrig tidigare har så mycket folk 
samlats i storstugan som när Titti Sjöblom och 
Ehrling Eliasson gästade Klockareängen i tors-
dags.

Det blev en högtidsstund som publiken sent ska 
glömma.

Finalnumret med ”Swing It Magistern” framkal-
lade både glädjetårar och applåder hos den äldre 
generationen.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Jul på Gran Canaria- Oasis Maspalomas +
Fira jul på Gran Canaria vid Maspalomas i härlig 2-rumslägenhet med 
balkong/terrass på promenadavstånd till den härliga sandstranden.

13 dec - 2 veckor4995:-
Del i 2-rumslägenhet från Landvetter.


