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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: 

Du hinner fortfarande!

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.

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!

All inclusive på Mallorca!All inclusive på Mallorca!
Upplev försommaren i Alcúdia med 
all inclusive på semestervänliga 
strandnära Eden Lago där ni bor i 
2-rumslägenhet med balkong/ter-
rass med ett härligt poolområde. 

 Pris 1 v. den 19/4 4995:-4995:-
Prisvärt på Kreta!Prisvärt på Kreta!

Längs den soldränkta Chaniakusten 
bor ni bra i 1-rumslägenhet av god 
mellanklass på gästvänliga Sevah 
nära ett rikligt restaurangutbud.

 Pris 1 v. den 24/4 2995:-2995:-
Gåtfulla Sicilien!Gåtfulla Sicilien!

Upplev sol, värme, väldoft och 
grönska på fantastiska Sicilien i 
vår. På nordvästkusten nära byn Ter-
rasini (inte långt från Palermo) ligger 
semesteroasen Città del Mare. Här 
bor ni i dubbelrum med all inclusive 
light (alla måltider inkl. måltidsdryck) 
och ett fantasitkst havsläge. Härliga 
poolområden!

 Pris 1 v. den 1+8/5 5995:-5995:-

Lördag 4 april kl. 16.00-ca18.30
Teatern Mimers Hus, Kungälv

Sång   Sånt

• Tenoren Yngve Andersson
• Lars-Eric, Johan och Per-Olof Frendberg
• Sångaren Emrik Larsson
• Pianisten Fredrik Ogéus
• Kören Pro Cantu  Dir. Rolf Aronsson
• Elever från Nordiska visskolan

SÄSONGENS SISTA!

Programledare: Lennart Thorstensson
Entré 120:-  Kaffe kan köpas i pausen

Förköp av numrerade biljetter i receptionen Mimers Hus.
Vard. 08.30-18.00 tel. 0303-23 82 02

Arr: Nordiska Folkhögskolan och Kultur & Fritid Kungälv

ÄLVÄNGEN. Ann Kris-
tin Hedmark Trio gäs-
tade Ale i torsdags för 
två stycken framträ-
danden.

På förmiddagen var 
det fullsatt i Älvängens 
aktivitetshus.

Kvällsföreställningen 
hölls i Glasbruksmu-
seet.
Den samlade skaran besöka-
re till Älvängens aktivitetshus 
njöt förmodligen lite extra av 
torsdagens elva-kaffe. Ann-
Kristin Hedmark Trio för-
gyllde nämligen fikastunden 
med stämningsfulla visor.

Ann-Kristin Hedmark, 
från Skellefteå, skivdebutera-
de 1970 med ”Om du är kär i 
nån”, vilken låg en kort tid på 
Svensktoppen. Hennes första 
stora framgång blev ”Så gick 
det till när farfar var ung”, 
tillsammans med Yngve 
Forssells dansband från hem-

staden, vilken låg 22 veckor 
på Svensktoppen 1973. Hon 
deltog även i den svenska Me-
lodifestivalen 1973 med me-
lodin ”I våran värld”. Den 
slutade på andra plats.

Ann-Kristin Hedmark har 
i sin trio sällskap av Hasse 
Larsson, kontrabas, och 
Anders Ekman, gitarr.

JONAS ANDERSSON

Njutbar musikstund med Ann Kristin Hedmark

Ann-Kristin Hedmark underhöll på Älvängens aktivitetshus 
i torsdags.

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Mallorca - Son Calíu +

Läckert strandnära med högklassiga hotellfaciliteter och ett bekvämt pre-
miumläge nära Palma Novas rikliga utbud av restauranger och nöjen.

Pris 1 vecka den 19 & 26 april3995:-
Avser del i 2-rumslägenhet från Landvetter.
Tillägg: 100:- för balkong, 500:- för avresa den 3 & 10/5

I förra veckan höll Ale gymnasium sina traditionella musik-
dagar. Det bjöds på dags- och kvällsföreställningar i dagar-
na två, torsdag och fredag. För uppträdandet svarade elever 
från gymnasiets musiklinje.

Foto: Jonas Andersson

Musikdagar på 
Ale gymnasium


