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Van der Valk Hotel Berliner Ring
★★★★

Är man intresserad av storstadsse-
mester och avslappnande komfort i 
lyxig anda, så är Hotel Berliner Ring 
ett utmärkt val då man får bägge delar 
till ett bra pris. Det eleganta hotellet 
som ligger vid porten till alla Berlins 
och Potsdams pärlor är en upplevelse 
i sig själv med stora, flotta rum och 
4-stjärniga faciliteter som swimming-
pool, Havanna Bar och en imponerande 
inomhus atriumgård med restaurang 
och caféområde. Här får du självklart 
gratis parkering och kan köra rakt in 
till Berlins centrum (20 km). Bussen 
till snabbtåget kör ifrån hotellet, som 
tar er in till Berlins centrum på 15 
minuter. De sista resterna av muren 
i Benauer Strasse är verkligen värt ett 
besök. Från glaskupan uppe i den nya 
riksdagsbyggnaden kan man se ut över 
stadens nya ansikte.

Valfri ankomst fram
till 28.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.399:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé

Kör-själv-resor med

Berlin och Potsdam

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:-.

I hjärtat av Wismar

Enkelrum kr. 2.299:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 85:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3- rätters middag/buffé
• 15 % rabatt på entré till 
 Erlebnisbad Wonnemar
• Happy Hour varje dag 
 kl. 16-18

Pris per pers. i minidubbelrum

 1.749:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 

centrumhotell i Nordtyskland

Alter Speicher Wismar ★★★★

De gamla tyska hansastäderna skaf-
fade sig enorma rikedomar genom 
handeln vid Östersjön under medelti-
den. Detta vittnar de gamla stadskär-
norna fortfarande om och en av de 
mer imponerande är Wismar, som kom 
med på UNESCOs lista över världsarv 
år 2002. Stadens tre gotiska kyrkor 
tronar över välbevarad romantik och 
det historiska torget, Marktplatz. På 
årets marknadsdagar står stånden tätt 
packade både på torget och i hamnen 
vid de vackra träskeppen. Och på det 
gamla gotiska gästgiveriet ”Der Alte 
Schwede” från 1380 kan man njuta 
av en god lunch samtidigt som man 
upplever stämningen från den tiden då 
staden var under svenskt herradöme.

Ankomst:
Tis-, ons- och torsdagar fram till 31.3. 
samt i perioden 3.11.-17.12.2009.
Sön-, mån- och tisdagar i perioden 
14.6.-29.9.2009.
Valfri i perioderna 1.4.-28.4. 
samt 4.10.-29.10.2009.
Extra ankomster:
Maj: 10. 11. 12. 17. 18. 26.
Sept: 30.

4 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Dahlewitz syd om Berlin

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

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

Enkelrum kr. 2.199:-. 
Vuxen i extrasäng kr. 1.249:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 65:-/Per barn 45:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-13 år ½ pris 

i förälders rum.

Alter Speicher Wismar

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Berliner Ring

Spara 100:-
Alla ankomster fram till 28.5.

Endast 1.649:-

soltips

Boka på 031-600 310, www.solresor.se 
eller hos din resebyrå! 

Öppet köp fram till 60 dagar före avresa 
när du tecknar vårt avbeställningsskydd.

 Sagolika Azorerna!
Bedövande vackert, fantastisk natur 
& behagligt klimat. Bo på 4-stjärniga 
VIP Executive inkl. frukost. 

Pris 1 v. den 19/3 4295:-4295:-
Blomstrande Madeira!

Terrace Mar är beläget i det populära 
Lidoområdet. Här bor ni i fi na lägen-
heter nära shopping och havsbad. 

Pris 1 v. den 24/3 4995:-4995:-
Solsäkra Gran Canaria!
Bo i populär 2-rumsbungalow på 
härliga Los Girasoles vid ett palm-
klätt poolområde i Playa del Inglés. 

Pris 1 v. den 28/3 5495:-5495:-
All inclusive i Turkiet!

I Side, längs turkiska rivieran, lockar 
förstklassiga Side Mare Resort med 
en lysande all inclusivesemester.

Pris 1 v. den 11/4 4995:-4995:-

SKEPPLANDA. I år är 
det 100 år sedan Ivar 
Arosenius dog.

Det uppmärksammas 
på flera olika sätt i Ale 
kommun.

I måndags höll avdel-
ning Sländan på Garn-
vindeskolan en musik-
föreställning i Skepp-
landa bygdegård.

En gång i månaden sker en 
gemensam samling för Garn-
vindeskolans elever i Skepp-
landa bygdegård. Det finns 
tre ”hus” på skolan som turas 
om att ansvara för samling-
en. I måndags var det avdel-
ning Sländan, med barn från 
förskoleklass till och med års-
kurs tre, som stod för pro-
grammet.

– Temat kan vara något 
som man arbetar med, något 
som är aktuellt eller vad som 
helst. Nu var det aktuellt med 
Arosenius 100 år och Kattre-
san var ett förslag som alla 
nappade på, säger Katharina 
Dahlbäck och fortsätter:

– Utifrån texten och sång-
erna, som använts vid en 
annan föreställning med 
Kattresan för några år sedan, 
växte idéerna fram.

Kattresan är Ivar Arose-
nius mest kända bilderbok. 
Den utgavs första gången 
1909, efter Arosenius död. 
Boken har utkommit i mer 
än tjugotalet nyupplagor 
och översatts till flera språk, 
bland annat finska, japanska 
och norska.

I måndags morse gjorde 
Sländans elever sin tolkning 

av Kattresan 
med glädje-
fylld sång och 
musik.

– Det är 
härligt när 
barn och per-
sonal enga-
gerar sig i 
en skapande 
process. Ar-
betet fram till 

föreställningen är det vikti-
ga med mycket språkarbete, 
sånger, bildskapande, samar-
bete med mera. Alla är delak-
tiga och kan påverka process 
och resultat, avslutar Katari-
na Dahlbäck.

Arosenius hyllades med musikföreställning
– Kattresan visades i Skepplanda bygdegård

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musikföreställningen Kattresan visades i Skepplanda bygdegård i måndags morse.

Sländans elever bjöd på glädjefylld sång och musik.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast biodagar. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Kl 18.00

Benjamin Buttons 
otroliga liv

Yes Man
Söndag 1 mars kl 18.00

Från 7 år. Entré 80:-

www.alefolketshus.se

Kommande sön 8/3
Välkomna!

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor

www.alekuriren.se


