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Hotel Öresund ★★★

Må bra under en avslappnande och väl-
smakande weekend i Skåne. Ni bor mitt 
i hjärtat av trivsamma Landskrona med 
närhet till det mesta. Kanske en båttur 
till Ven, en spännande golfrunda eller en 
skön promenad längs kusten ut mot fiske-
läget Borstahusen kan locka fram aptiten: 
Höjdpunkten väntar nämligen i hotellets 
historiska restaurang Nils Holgersson, 
där det serveras en stämningsfull mid-
dag under källarvalven från 1700-talet. 
Sedan kan det varmt rekommenderas 
att göra en visit på Landskronas slott; 
”Citadellet” (600 m). Här hamnar ni mitt 
i ett äventyr och får uppleva fångkällaren 
inifrån, då ni dras tillbaka till när fäng-
elsetiden bestod av randiga fångdräkter 
med vatten och bröd.

Ankomst:
April: 9. 10. 11. 17. 24.
Maj: 1. 8. 15. 21. 22. 29.
Juni: 5. 12. 19.
Fredagar i perioden 21.8.-11.12. 
samt valfri i perioden 
9.10.-16.10.2009.

Pris per pers. i dubbelrum

1.449:-

Kör-själv-resor med

Lyxweekend vid Öresund

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:

På upptäcktsfärd i Brandenburg

Enkelrum kr. 1.949:-. 
Avbeställningsskydd:

/Per barn 45:-.

Pris per pers. i dubbelrum

 1.349:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Brandenburg an der Havel

Axxon Hotel ★★★★

”Staden i floden” – så beskrivs 
Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och 
med en mängd kanaler samt större 
och mindre sjöar strödda givmilt runt 
omkring. Staden har gett namn till 
delstaten Brandenburg och hade sin 
storhetstid under medeltiden. Det kan 
man märka när man går på upptäckts-
färd i den stämningsfulla, historiska 
staden, för här finns flera kyrkor, och 
särskilt domkyrkan St. Peter und Paul 
är väldigt fascinerande. Men medel-
tidsspåren kan också synas i de gamla 
stadsportarna och stadsmurarna. Ni 
bor endast några få kilometer från 

hoppa på spårvagnen och vara i cen-
trum inom några minuter. Dessutom 
har ni goda möjligheter för spännande 
utflykter till bl.a. Potsdam (55 km), där 
ni kan besöka den imponerande stora 
och vackra Sanssouci-parken.

Valfri ankomst 
fram till 19.12.2009.

3 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Landskrona

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

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

Extradygn m. frukostbuffé: 
Endast 599:-. 
Enkelrum 1.749:-. Avbeställningsskydd: 

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 6-12 år ½ pris 

i förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Öresund

5 dagars 

sommarsemester

Endast 2.799:-.

Ring och hör närmare.

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

ALAFORS. Fenomenalt 
och världsklass!

Det var superlativ 
som GP:s ölrecensent 
Thomaz Grehn tog till 
när han betygsatte 
Ahle Påsköl i lördagens 
”Två dagar”.

– Vi är naturligtvis 
hedrade och väldigt 
glada, säger Christer 
”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier.

När Christer Sundberg satt 
och läste GP:s bilaga ”Två 
dagar” i lördags morse kom 
ett spontant glädjetjut rakt 
över frukostbordet. Ahle 

Påsköl fick högsta betyg, 
fem fyrar, i Thomaz Grehns 
öltest inför den stundande 
högtiden.

– Vilken enorm pr för oss. 
Jag fick rapporter senare på 
dagen att många Götebor-
gare, som aldrig tidigare 
besökt Nödinge, rest till 
Systembolaget på Ale Torg 
för att köpa vårt kritikerro-
sade öl. Det är häftigt, säger 
”Cralle”.

Misstänker rejäl rusning
– Eftersom vi gjort dubbelt 
så mycket påsköl jämfört 
med tidigare år, finns det 
fortfarande flaskor kvar att få 

tag i. Vi misstänker dock att 
det blir rejäl rusning de sista 
dagarna före påsk.

Går påskölet att lagra?
– Ja, förvaras ölet svalt 

och mörkt så går påskölet att 
avnjutas även längre fram i 
vår.

Slutligen kan rapporteras 
att Ahlafors Bryggerier fått 
kontakt med en pub i den 
skotska huvudstaden Edin-
burgh.

– Vi skeppade iväg 2 000 

flaskor päroncider i januari 
och nu har vi fått en ny 
beställning på lika många 
flaskor. I förlängningen 
hoppas vi också kunna få 
leverera öl till Skottland, 
säger ”Cralle” Sundberg.

Det råder strålande tider 
för Ahlafors Bryggerier just 
nu!

Toppbetyg för Ahle Påsköl 
i GP:s ”Två dagar”

Det är inte bara Kenth Jacobsson som tycker att årets 
påsköl från Ahlafors Bryggerier smakar superbt. I lördagens 
recension i GP:s ”Två dagar” fick Ahle Påsköl högsta betyg. 

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

Mallorca - Hotel Costa Portals
Beläget i grönskande miljö i det exklusiva området Bendinat, 
4 km från Palma på gångavstånd till Portals Nous och yacht-
hamnen Puerto Portals bor ni bekvämt och semestervänligt 
med prisvärd halvpension.

Pris 1 vecka den 19/4 + 3/54595:-
Avser del i dubbelrum från Landvetter.

REPSLAGARMUSEETS ÅRLIGA

TECKNINGSTÄVLING
FÖR ALE KOMMUNS GRUNDSKOLOR

15.4-29.4

RÖSTA PÅ DIN FAVORIT!

VERNISSAGE ONSDAGEN 15.4

KL 18.00     FRI ENTRÉ

TECKNINGAR OCH RÖSEDLAR FINNS PÅ MUSEET I ÄLVÄNGEN

WWW.REPSLAGARBANAN.SE 0303 74 99 10

VINNARNA PRESENTERAS SÖNDAG 3 MAJ PÅ VERNISSAGEN AV

”SKYTTEL PCH PENSEL” Ahm Ringholm

Två varianter av Ahle Påsköl som finns till försäljning på 
Systembolaget i Nödinge.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


