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Steigenberger Hotel Baltic
★★★★

Hotel Baltic ligger några steg från den 
gamla stadsdelen och hamnen i hansas-
taden Stralsund. Ni bor mitt i den tyska 
legendariska stämningen vid Östersjön 
där den maritima miljön och den friska 
havsluften går hand i hand med 800 
års historia. Stadens imponerande 
silhuett med gotiska torn som vakar 
över kullersten och korsvirkesidyll samt 
alla shoppingmöjligheterna och hän-
delserikt uteliv på stadens caféer gör 
att staden verkligen är värt ett besök. 
Samtidigt är Stralsund porten till den 
vackra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader och 
fina gamla badorter. Åk över bron eller 
med båt från hamnen för att uppleva 
vändarens borg Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl som är en av 
Tysklands mest besökta attraktioner. 
Stralsund och Rügen är ett minnesvärt 
möte med hansastadsromantik, hav och 
härligt frisk luft. 

Ankomst: Torsdagar och söndagar 
i perioden 31.5.-17.12.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.699:-
varje dag (17-18)

(Rügen Golf)

till spa- och badland 
Hanse Dom

Meeres Museum Stralsund

Kör-själv-resor med

Östersjökustens pärlor

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:

Natursköna Tyrolen

Enkelrum kr. 4.249:-. 

kr. 3.249:-.
Avbeställningsskydd:

/Per barn 85:-.

inkl. salladsbuffé

upplevelsekort

Pris per pers. i dubbelrum

 3.549:-
8 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i det sydvästliga Österrike

Hotel Margarete Maultasch
★★★★

Endast några km från både den ita-
lienska och schweiziska gränsen ligger 
4-stjärniga Hotel Margarete Maultasch 
i sydvästliga Tyrolen. Alplandet utgör 
en fantastisk kuliss runt staden och 
hotellet. Är önskemålet en avslapp-
nande semester med ett dopp i poolen, 
läckra middagar och vackra omgiv-
ningar så har ni verkligen kommit 
till rätt plats. Eller längtar ni efter 
en aktiv sommarsemester med goda 
upplevelser, så finns här även flera 
möjligheter för det. Det inkluderade 

er rabatt eller gratis entré till flera 
spännande aktiviteter. Läget nära 
gränsen till Italien lockar till en bil-
resa till Merano (84 km) genom ett 
landskap kantat av äppellundar och 
där slotten ligger på rad. 

Ankomst:
Lördagar i perioden 

4 dagars semester på 
4-stjärnigt hotell i Stralsund

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-2 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 3-6 år gratis 

i förälders rum.
Max. 2 barn 7-13 år ½ pris 

i förälders rum.
Dock max. 2 barn 3-13 år 

totalt per rum.

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

Enkelrum kr. 2.549:-. Avbeställningsskydd: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-6 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 7-12 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Steigenberger Hotel Baltic

Hotel Margarete Maultasch

Våra telefoner 
är även öppna 
skärtorsdag,
långfredag och 
Annandag påsk.

Thomas Touring Bussresor 2009
1/6 HÖGA KUSTEN 5 dagar..............................................................4.200:–

10/8 SÖDRA ENGLAND 7 dagar..................................................6.200:–
9/10 ROSTOCK LILLSEMESTER 3 dagar.........................2.200:–
6/12 ROSTOCK JULMARKNAD 3 dagar......................2.200:–

Avresa från Göteborg 
Ring för bokning 031-22 33 66

Torsdagen den 2 april i Ale 
gymnasiums teatersalong är 
komikern Ronny Eriksson 
tillbaka med en helt ny show. 
Denna gång är han inte bara 
optimistkonsulternas skräck. 
Han är rasande.

– Det blir ett utbrott i två 
akter. En bärsärkagång bland 
journalister, politiker, telefon-
försäljare, ekonomer, fnask, 
fjollor, feminister, försäkrings-
kassan, facket och annat som 
kan reta en till vansinne, utro-
par Ronny Eriksson.

Enligt synonymordboken 
har ordet rasa tre betydel-

ser: 1. Störta omkull eller 
samman, raseras, krossas, 
ramla, falla i spillror, läggas i 
ruiner, ödeläggas, förfalla. 2. 
Stoja, väsnas, fara fram, härja. 
3. Hetsa upp sig, råka i affekt, 
bryta ut, löpa amok. I den 
nya showen ingår alla dessa 
betydelser.

Ronny Erikssons shower 
är kända för att vara dråpliga, 
socialpolitiska och fyllda av 
sång och musik. Han har 
giftiga texter, men ett stort 
hjärta. Den nya stand up 
showen utspelar sig på ett 
hotellrum någonstans i Sve-
rige.

Ronny Eriksson är satiriker, 
underhållare, ståupp-komiker 
och revyförfattare från Piteå. 
Med humorn och satiren som 
vapen pekar han gång på gång 
på orättvisor i samhället och 
gisslar maktmissbruk. Han 
turnerar ofta och har ett för-
flutet som musiker och sång-
are i bandet Euskefeurat. Han 
har gjort två egna bluesplattor 
med svenska texter. På tv har 
han bland annat synts i Snacka 
om nyheter, Bondånger, Lid 
i natt och Ronny Erikssons 
farmartankar. 2005 turnerade 
han med Riksteatern och suc-
céföreställningen densomle-
verfar.se.

Benneth Fagerlund är 
pianist, kompositör, arrangör 
och kapellmästare. Han har 
turnerat med artister som 
Mats Ronander och Janne 
Åström. Han är även musik-
producent och gör filmmusik. 
2005 turnerade han med 
Riksteatern i Ronny Erikssons 
densomleverfar.se.

Riksteaterns publik känner 
honom närmast från Lill-
Babs turné som genomfördes 
hösten 2008. En föreställning 
från Riksteatern. Föreställ-
ningen arrangeras av Teater-
föreningen i Ale och ABF.

���

Rum för rasande

Ronny Eriksson kommer till 
Ale Gymnasium den 2 april.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Menorca - Tamariscos +

I mysiga Cala’n Bosch, alldeles vid strandkanten i lugna sandstrandsidyll 
bor ni riktigt bra i fräsch 2-rumslägenhet intill ett lysande poolområde.

Pris 1 vecka den 5 & 12 maj3995:-
Avser del i 2-rumslägenhet från Landvetter.

ALAFORS. – Riktigt 
gott!

Kenth Jacobsson 
behöver ingen längre 
betänketid när han 
ska betygssätta årets 
påsköl från Ahlafors 
Bryggerier.

I onsdags tappades 
de första flaskorna och 
från och med den här 
veckan finns ölet till 
försäljning på System-
bolaget på Ale Torg.

8 000 halvlitersbuteljer och 
ett antal exklusiva magnum-
flaskor. Så mycket påsköl har 
Ahlafors Bryggerier aldrig 
tidigare producerat. I tors-
dags kväll tappades de första 
flaskorna i den gamla spinne-
rifabriken, för att i måndags morse levereras till System-

bolaget i Nödinge.
– Påskölet kommer också 

att finnas som beställnings-
vara på bolaget i Lilla Edet. 
Det är bara att lägga en order, 
så ser vi till att ha ölet på plats 
dagen därpå, säger Christer 
”Cralle” Sundberg.

I torsdagskväll rådde det 

febril aktivitet när påskö-
let, som legat i jästankarna 
och lagrats, skulle tappas på 
flaskor. Korkar och kapsyler 
skulle på liksom etiketter.

– Ett äkta hantverk från 
början till slut, säger Chris-
ter Sundberg som inte hade 
något att anmärka på gäl-
lande årets brygd.

– Ett prima öl som jag 
hoppas att många väljer att 
ha på påskbordet. En flytande 
delikatess som jag verkligen 
kan rekommendera, avslutar 
”Cralle”.

Påskölet är tappat och klart
– Årets brygd utan anmärkning

I onsdags tappades Ahle Påsköl, som nu finns till försäljning på Systembolaget på Ale Torg. 
Det finns även som beställningsvara i Lilla Edet.

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

vårfynd

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

Anmäl dig till vårt attraktiva nyhetsbrev 
på vår nya sajt, full av reseerbjudanden!

Påsk i Hurghada!Påsk i Hurghada!
På centralt läge alldeles vid Röda 
Havets strand bor ni i dubbelrum 
på Hotel Le Pacha alldeles intill det 
tilltalande poolområdet. Självfallet 
ingår en prisvärd all inclusive.

 Pris 1 v. den 10/4 6495:-6495:-
Gröna Madeira!Gröna Madeira!

Bo i Lidoområdet nära havsbadet i 
lägenhet på trevliga Hotel Buganvília 
i grönskande och färgrika omgivn-
ingar. I närområdet fi nns rikligt med 
restauranger, caféer och barer.

 Pris 1 v. den 14/4 5495:-5495:-
Adriatiska FrestelserAdriatiska Frestelser

Kombinera 3 nätter i Montenegro på 
Hotel Sun Resort inkl. frukost (+ mid-
dag 1:a kvällen) med 4 nätter på Hotel 
Argosy inkl. halvpension. Flygmat, 
transfer samt buss mellan resmålen 
ingår. Dessutom ingår utfl ytkerna “Du-
brovniks hemligheter” och båtutfl ykten 
“Bay of Kotor” i resans pris.  

 Pris 1 v. den 28/4 7495:-7495:-


