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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:-.

Du hinner fortfarande!

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:-

Bussresor med omtanke

Telefon 031-81 01 10 • www.foresor • info@foresor.se

Berlin 4 dgr
7/5, 10/9, 26/11........................fr 3.695:-
Matresa i Skåne 3 dgr
13/5, 28/8........................................3.695:-
Polen runt 7 dgr
15/5, 4/9...........................................7.995:-
Prag 6 dgr
16/5, 18/7, 15/8, 12/9...........fr 5.595:-
Sydtyrolen 8 dgr
22/5, 11/7, 24/8 m fl...................6.990:-
Nordsjöns pärlor 4 dgr
28/5, 13/8........................................4.395:-
Gotland med konstrundan 4 dgr
29/5.....................................................4.345:-
Hurtigruten med Trondheim 
och Bergen 6 dgr
8/6, 23/7...........................................7.995:-

Boka en resa innan 13/3 
och vi bjuder på entrén till 

TUR-mässan i Göteborg 21-22/3!

FLYG & BUSS
Rom & Sorrento 8 dgr
16/4, 20/9, 7/10.........................14.595:-
Kalabrien - inspirerad av 
"Solens mat" 8 dgr
12/5, 21/9, 29/9..........................13.995:-
Barcelona & Andorra 7 dgr
31/5, 4/10..................................... 13.395:-
Andalusien 8 dgr
5/10..................................................13.595:-

BUSS
"My Fair Lady"  i Stockholm
Jan Malmsjö, Helen Sjöholm, 
Tommy Körberg 2-3 dgr
28/3, 3/10, 17/10 m fl............fr 2.695:-
Konstrunda i Skåne 2 dgr
12/4.................................................... 2.195:- 
Holland 6 dgr
22/4, 23/4........................................6.395:-
Weissenhäuser Strand 5 dgr
19/4, 6/9, 25/10........................fr 3.995:-
Spreewald med Dresden 4 dgr
23/4, 12/7, 30/8............................4.245:-
Toscana 10 dgr
28/4, 29/9........................................9.945:-
St Petersburg & Tallinn 7 dgr
2/5, 26/8...........................................8.995:-
Litauen, Lettland & Estland 7 dgr
2/5, 5/9..............................................8.495:-

SURTE. Lågkonjunktur 
eller inte – till bok- och 
biblioteksföreningens 
arrangemang kommer 
det alltid mycket folk.

Det är ständigt ”lapp 
på luckan”.

I tisdags underhöll 
Kållepojkarna och Lars-
Eric Frendberg med 
sång, musik och vitsar.

Till skillnad från många 
andra arrangörer har Surte-
Bohus Biblioteks- och kul-
turförening inga som helst 
problem att locka besökare till sina olika evenemang. Det 

är fullsatt 
varje gång 
som fören-
ingen bjuder 
in till med-
lemsträff i 
kulturhuset.

– Det 
finns väl en 
slags sam-
hörighet och 
trivsel som 
gör att ingen 

vill missa de här arrang-
emangen, säger ordföranden 
Doris Hellman.

Medlemsavgiften skräm-
mer ingen. Kostnaden för 
varje enskild medlem är 
endast 50 kronor och då ingår 
entré till månadsmötena med 
tillhörande underhållnings-
program. En handfull sam-
mankomster ordnas varje 
säsong, ett par på hösten och 
några på våren.

– Vi har väldigt roligt för 
en billig pen-
ning, säger 
Doris Hell-
man.

F ö r r a 
m å n a d e n 
hade fören-
ingen bjudit 
in Folke Tau-
bner, den här 
gången var det 
Kållepojkarna 
som stod på 
scenen. De 
hade dess-
utom kallat in 
förstärkning i 
form av Lars-
Eric Frend-
berg. Det blev 
en riktig helaf-
ton där publi-
ken serverades 
sång, musik 
och vitsar på 
löpande band.

– En helaf-
ton, summe-
rade Mona 
Karlsson.

Efter fram-
trädandet ser-

verades det som brukligt är 
kaffe och hembakad fralla. 
Stämningen var på topp och 
ingen tycktes ha bråttom 
hem.

Nästa arrangemang äger 
rum tisdagen den 24 mars 
då trubaduren Ingvar Gun-
narsson kommer på besök. 
En inte alltför vågad giss-
ning är att det blir fullsatt då 
också.

Surteborna roar sig hjärtligt
– Återigen ”lapp på luckan” i kulturhuset 

I KULTURHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kållepojkarna svarade för Kållepojkarna svarade för 
uppskattad underhållning i uppskattad underhållning i 
Surte kulturhus i tisdags.Surte kulturhus i tisdags.

Lars-Eric Frendberg, en 
skönsjungande och tillika 
historieberättande trubadur.

Publiken var med på noterna 
och stämde upp i allsång.

Film är större än TV!

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Benjamin Button föds som en svag 
äldre man och åldras baklänges, 
d v s att hans kropp blir yngre tills 
han slutar sitt liv som ett spädbarn. 
Den tragikomiska berättelsen 
om den välbärgade Button sägs 
ha inspirerats av Mark Twains 
kommentar om att det är synd att 
det bästa i livet kommer först och 
det sämsta sist.

www.alefolketshus.se

Kommande sön 15/3

Välkomna!

Benjamin Buttons 
otroliga liv

Söndag 8 mars kl 18.00
Från 11 år. Entré 80:-

Matiné Kl 15.00

Sagan om 
Despereaux

Kl 18.00

Mammut

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.

Azorerna ****
Bo i dubbelrum på Hotel Caloura 
Resort. Unika omgivningar med 
havet som granne! - inkl.frukost

Pris 1 v. den 19/3 4295:-
Hurghada ****

Hotel Hilton är en egyptisk pärla 
med lång strand, pooler och dubbel-
rum i toppklass - med all inclusive

Pris 1 v. den 20/3 5995:-
Solsäkra Gran Canaria!
Puerto Mogán är en idyllisk oas där 
ni bor på Venezia*** i lägenhet om-
given av mysiga restauranger och 
med skyddad sandstrand runt hörnet!

Pris 1 v. den 28/3 4995:-
Turkiet *****

Hotell Terrace har bästa strandläget 
i Side. Ni bor i dubbelrum med stort 
poolområde - med all inclusive!

Pris 1 v. den 11/4 6495:-


