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Hotel Alte Post ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska Alperna 
erbjuder ett pärlband av celebra kuror-
ter som uppstått runt de hälsobringande 
termalkällor. Mitt i dalen omringat av 
höga bergstoppar ligger Bad Hofgastein 
som har dalens största kurbadland med 
utom- och inomhus bassänger fyllda 
med vatten från byns källor. På kyrk-
torget några hundra meter bort ligger 
det 4-stjärniga Hotel Alte Post som 
följer upp kurtraditionerna på bästa 
vis och bjuder er välkomna till en öst-
errikisk sommaridyll lika blomstrande 
som hotellets fasad – men också med 
den extra lyx som man kan förvänta 
av ett 4-stjärnigt spahotell i gästfrihe-
tens hemland. Hela familjen önskas 
välkomna och för barnen finns det 
särskilda barnaktiviteter och barnme-
nyer. Bergstopparna runt byn lockar 
med vandringsturer på blomstrande 
sluttningar i kristallklar alpluft men kan 
även nås med byns linbana. 

Ankomst:
Lördagar i perioden 30.5.-22.8.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

3.749:-
Post Therme

för barn

Kör-själv-resor med

Sommarlyx i Salzburgerland

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.

Büsum – lata dagar vid havet

Enkelrum kr. 1.899:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.399:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 85:-/per barn kr. 45:-.

restaurang Moin Moin

rummet vid ankomst

Wattforum i Tönning

Pris per pers. i dubbelrum

 1.649:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Hafen Büsum ★★★

Bara 10 mil från den danska grän-
sen hittar man den charmerande 
gamla fiskebyn Büsum, där ni 
kan njuta av några avkopplande 
semesterdagar. På det 3-stjärnigt 
Hotel Hafen Büsum är det bara 
att sparka av skorna och luta sig 
tillbaka i stämningsfulla omgiv-
ningar. Hotellet ligger mitt i staden 
och endast 800 m från stranden, 
där Vesterhavets ombytliga väsen 
utgör en imponerande kuliss. Här 
finns det möjligheter för många 
avkopplande promenader längs 
stranden eller spännande utflykter 
i området. Ni kan t.ex utnyttja er av 

man får en inblick i livet under 
havet och möter dess inneboende. 
Stormflodsmuseet Blanker Hans är 
definitivt värt ett besök, och är det 
bad som lockar är det byns badland 
Piraten Meer och wellnescentret 
Vitamaris som gäller. 

Valfri ankomst fram till 31.3.2009.

8 dagars semester på 4-stjärnigt 
spahotell i Bad Hofgastein

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 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. 4.199:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 3.449:-.
Avbeställningsskydd:

Du kan nå det endnu!

Hotel Alte Post

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-2 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 3-9 år gratis 

i förälders rum.
Max. 2 barn 10-12 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Hafen Büsum

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Bli modeåterförsäljare
• Vi erbjuder flera försäljningskoncept

• Boka en visning/modeträff

• Beställ en katalog

Sälj modekläder på fritiden/
modeträffar, starta nu och få  
gratis kataloger. Vårnyheterna
finns i storlek 34-52/XS-4XL.

Ring 011-12 27 00.

www.friendtex.se

FRIENDTEX, Maskingatan 12, 602 23 Norrköping

Med bidrag från NBV Väst 
kunde Quiltföreningen 
Rutan bjuda in till lapptäcks-

maraton. Varje deltagare 
hade med sig en egen tygbit 
att lägga i en hög på ett bord. 

Därefter kunde själva aktivi-
teten ta sin början och faktum 
är att det blev ett maraton i 
dess rätta benämning. Från 
klockan tio på morgonen till 
nio på kvällen bedrevs det 
syverksamhet i bygdegården.

– Responsen blev över 
förväntan, säger Ewa-Lisa 
Olsson.

Nästa lapptäcksmaraton 
är planerat till lördagen den 

28 februari, också då i Skepp-
landa bygdegård.

– Lokalen är perfekt för 
ändamålet, säger Ewa-Lisa.

Slutligen kan nämnas 
att Quiltföreningen Rutan 
kommer att ha en lapptäcks-
utställning på Sjöfartsmuseet 
i Göteborg under perioden 
26 april-30 augusti.

JONAS ANDERSSON

Ett 35-tal kvinnor deltog i det lapptäcksmaraton som arrangerades i Skepplanda bygdegård förra lördagen.

SURTE. Lerum/Surte 
Symphonic Band stod 
för underhållningen 
när Surte-Bohus Bok- 
och biblioteksförening 
bjöd in till årets första 
arrangemang.

I vanlig ordning var 
det fullsatt i Kulturhu-
set.

– Jätteroligt att få 
uppträda på hemmap-
lan, säger orkesterleda-
ren Folke Taubner.

Det var ungefär halva styrkan 
som medverkade på tisdags-
kvällens framträdande i Kul-
turhuset.

– Vi hade inte fått plats 
med alla bandmedlemmar, 
skrattar Folke Taubner.

Åskådarna, ungefär 100 
personer, serverades en 
musikstund med företrädel-
sevis svenska toner, bland 
annat Evert Taube och 
Lasse Dahlqvist.

– Men vi tog även ut 
svängarna och spelade lite 
engelskt, säger Taubner.

Lerum/Surte Symphonic 
Band är flitigt anlitade och 
hela våren är fullspäckad med 
spelningar.

– Vi återkommer till Surte 
första lördagen i april då vi 
arrangerar en vårkonsert 
i missionskyrkan, berättar 
Taubner.

För Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening blev tis-
dagskvällens tilldragelse en 
perfekt uppstart på det nya 
året.

– Alla var jättenöjda och 
stämningen var på topp 
hela kvällen, intygar Mona 
Karlsson.

Nästa evenemang äger 
rum tisdagen den 25 februari 
då Kållepojkarna kommer på 
besök. Det blir en kväll att se 
fram emot.

JONAS ANDERSSON

Folket Taubner och hans 
Lerum-Surte Symphonic 
Band underhöll i Surte Kul-
turhus i tisdags.

Arkivbild: Jonas Andersson

Storslagen musikunderhållning 
i Surte Kulturhus

SKEPPLANDA. Förra lördagen hölls lapptäcksma-
raton i Skepplanda bygdegård.

Ett 35-tal kvinnor hade samlats för att sy och 
umgås.

– En aktivitet som blev mycket uppskattad, 
säger Ewa-Lisa Olsson i Quiltföreningen Rutan 
som stod bakom arrangemanget.

Lapptäcksmaraton i Skepplanda bygdegård

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Lanzarote - Barceló La Galéa +
Genuint semestervänligt i Costa Teguise i strandnära lägehet med all inclu-
sive och ett riktigt härligt poolområde. Rabatterat med 2100:- (jmf ord.pris)

19 & 26 februari + 5 mars - 1 vecka 5795:-
Gäller del i 1-rumslägenhet med all inclusive.
Tillägg för havsutsikt 200:-/person


