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Pris per person i dubbelrum

1.199:-
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag 

inkl. kaffe lördag kväll

Kör-själv-resor med

Kalmars historiska charm

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: vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Den nordtyska Vadehavskusten

Enkelrum 1.949:- Extrasäng 1.399:-
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 85:-/Per barn 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x entré till Nissenhaus 

museum eller Husum Slott
• 1 x flaska vin på rummet 

vid ankomst
I perioden 1.11.2009-
31.03.2010 inkl. vistelsen 
2 x 3-rätters middag/buffé 
och 1 x 5-rätters middag.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 

hotell i Schleswig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse
Området längs Vadehavskusten från 
Ejderen upp till den danska gränsen 
kallas för Nordfriesland. Landskapet 
här präglas av marsk, torrlagda ängar 
och diken, där fåren tuggar gräs och 
fåglarna flyger ikapp med vinden. 
Strax ute vid det yttersta diket ligger 
det charmerande 3-stjärniga Hotel 
Arlau-Schleuse med en mängd av 
naturupplevelser alldeles utanför dör-
ren. De små vägarna och cykelrutter 
inbjuder till upptäcktsfärder i det här 
speciella landskapet. Upplev t.ex. 
stararnas samling, även kallat Svart 
Sol, som äger rum både under vår 
och höst. Men ni finner också många 
andra utflyktsmöjligheter som t.ex. den 
spännande kanalstaden Friedrichstadt 
(32 km) eller Niebüll (33 km), varifrån 
man kan ta tåget eller biltåg till semes-
terön Sylt. Kom ihåg att utnyttja er av 
den inkluderade entrén till antingen 
museum eller slott – bägge delarna 
ligger i Husum (14 km). 

Valgfri ankomst fredagar fram till 
11.12.2009 samt i perioden 
9.10.-16.10.2009.

3 dagars semester på 3-stjärnigt 
centrumhotell i Kalmar, Småland

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 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.

Enkelrum 1.799:- 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Extradygn m. frukostbuffe: 
Endast 499:- 

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Hotel Arlau-Schleuse

Best Western 
Kalmarsund Hotell 
Välkommen till en utav Sveriges mest 
historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stifstaden 
Kalmar som under medeltiden var 
gränsfäste mot Danmark och viktig 
hamn- och handelscentrum – det är 
därför inte konstigt att Kalmar kall-
las för ”Sveriges Nyckel”. Ni bor på 
det mycket trivsamma Best Western 
Kalmarsund Hotell centralt i området 
Kvarnholmen – hotellet har bl.a. en 
lusthusbetonad avdelning på deras 
tak med bastu, stor bubbelpool och 
avslappningsrum med storbilds-TV. 
Utöver det finns det mycket att se i 
Kalmar stad.

Ankomst: Fredagar fram till 
11.12.2009. Valfri ankomst under 
10.10.-16.10.2009. fredagar i perio-
den 8.1.-13.6. och 3.9.-10.12.2010. 
Valfri ankomst i sportlovet 13.2.-26.2., 
påsken 31.3.-3.4., kr. himmelsfärd 
12.5.-14.5. och höstlovet 16.10.-
22.10.2010.

Foto: Jenny Roloff

Du hinner fortfarande!
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LÖDÖSE. Akvareller, 
akrylmålningar och 
naturfoton.

Det är vad som finns 
att beskåda på Lödöse 
bibliotek just nu.

Bakom utställningen 
står Sandra Drew Hern-
vall och hennes man 
Anders Hernvall.

Sandra Drew Hernvall och 
Anders Hernvall är bosatta 
i Västerlanda. Det är första 
gången som paret ställer ut 
på Lödöse bibliotek. Däre-
mot fanns Sandra med på en 
samlingsutställning på bib-
lioteket förra året.

Utställningen med Sandra 
Drew Hernvall och Anders 
Hernvall pågår till och med 

den 28 september, därefter 
tar en prisutställning vid. Det 
är Göta Älvdalens Konst-
förenings lotteripriser som 
kommer att visas för allmän-
heten. Höstsäsongens tredje 
och avslutande utställning 
på Lödöse bibliotek invigs 
den 3 november då Helen 
Nork kommer att visa olje-
målningar.

Den pågående utställ-
ningen är en färgglad histo-
ria. Sandra Drew Hernvalls 
målningar är sannerligen 
iögonfallande. Anders Hern-
vall bidrar med natursköna 
fotografier.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Färgglad utställning i Lödöse

Färgglada konstverk signerade Sandra Drew Hernvall från 
Västerlanda.

Anders Hernvall bidrar med fotografier till den pågående utställningen på Lödöse bibliotek.


