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Pris per person i dubbelrum

1.299:-
• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till   

Waldglasmuseum
• 20 % rabatt på greenfee

Kör-själv-resor med

Lantlig idyll i slottens land

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.

Härliga dagar i Skagen

Enkelrum 1.749:- Extrasäng 1.199:-
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-. 
Endast slutstädning.

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

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell i Skagen

Color Hotel Skagen
Utanför sommarsäsongen så kan man 
hitta det äkta Skagen med den ro, ori-
ginalitet och fantastiska ljus som de 
kända Skagenmålarna föll för. Skagen 
är en perfekt plats för att ta en pro-
menad tillbaka i tiden bland de vitmå-
lade staketen och de små gulmålade 
husen i byn. Njut av konstnärernas 
fantastiska verk på Skagens Museum 
och besök Anchers och Drachmanns 
hus för att få lite inblick i hur konst-
närkolonins vardag gestaltade sig för 
över 100 år sedan. Color Hotel Ska-
gen ligger i lä bakom tallarna mellan 
Skagen hamn och Gl. Skagen och här 
bor man i ljuset mellan Kattegatt och 
Vesterhavet med Den tilsandede Kirke 
som närmsta granne och flera andra 
utflyktsmöjligheter såsom Danmarks 
”miniöken” Råbjerg Mile endast en 
kort bilresa bort. 

Valgfri ankomst t.o.m 23.8.-
19.12.2009 samt i perioden 2.1.-
27.4.2010 och öndagar, måndagar, 
tisdagar och onsdagar i perioden 
2.5.-22.6.2010.

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Mecklenburg-Vorpommern

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

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

i förälders rum.

Extradygn m. frukostbuffé: 
Endast 349:-

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

Enkelrum 1.899:- 
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.
Extrasäng endast vid 

förfrågan innan avresa.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Color Hotel Skagen

Landhaus Bondzio 
Det 3-stjärniga Landhaus Bondzio lig-
ger i lugna, natursköna omgivningar 
nära Schwerin (15 km) på östsidan 
av den stora, vackra Schwerinersjön 
och inte långt från sjön Cambser, där 
man kan bada om sommaren. Här har 
ni möjlighet till några avslappnande 
semesterdagar i trevliga omgivningar 
med många utflyktsmål. Ni kan bl.a. 
åka på äventyr i det sköna landskapet 
i Mecklenburg-Vorpommern och upp-
leva de många stämningsfulla gamla 
städer och praktslott som vittnar om 
en rik och spännande historia. Ni kan 
t.ex. besöka Törnrosaslottet i Schwerin 
som tornar upp sig på en liten ö ute 
i sjön. Men också barockslottet i Lud-
wigslust (47 km) eller renässansslottet 
i Güstrow (56 km) är värt ett besök. 
Och spelar ni golf är det upplagt att 
använda sig av rabatten på greenfee 
som gäller till den 18 hålls stora golf-
banan Winston Golf endast några få 
kilometer från hotellet. 

Valfri ankomst t.o.m 21.12.2009 
samt i perioden 4.1 -28.10.2010.

Landhaus Bondzio

USPASTORP. Lördagen 
den 17 oktober blir det 
Marknad & Loppisdag 
på Uspastorp Konfe-
rens & Äventyrscenter.

Arrangemanget 
kommer att bjuda på 
aktiviteter för hela 
familjen.

Alla pengar som 
erhålls går till behö-
vande barn och kvinnor 
i Indien.

Lena och Kurt Jannesson, 
som driver Uspastorp Kon-
ferens & Äventyrscenter, var 
på resa i Indien och upptäck-
te den fattigdom som finns i 
många av byarna. När de kom 
hem funderade paret på hur 
man bäst skulle kunna hjälpa 
fattiga kvinnor och barn.

– Vi visste bara att vi ville 
hjälpa, men kontakterna sak-
nades. Dörför ringde vi Ing-
egerd Ekstedt Brattgård, 

som har skött kontakter-
na för Rotary under en lång 
följd av år.

– Det är inte mycket som 
krävs för att det ska generera 
stora förbättringar i de fatti-
ga byarna, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Hon om någon borde veta, 
då hon besökt Indien vid ett 
flertal tillfällen genom åren.

På Marknad & Loppisda-
gen kommer alla intjänade 
medel att tillfalla fattiga barn 
och kvinnor i Indien.

– Vi har inga omkostnader 
så allt vi säljer är plus, säger 
Kurt Jannesson.

Aktiviteter
Förutom loppis kommer be-
sökarna kunna roa sig med 
några av konferenscentrets 
aktiviteter i form av slangbel-
la, labyrint och blåsrör.

– Är bara vädret hyfsat 
hoppas vi kunna hålla fot-
bollsgolfen öppen också. 
För barnen är det dessutom 

ordnat med fiskdamm säger 
Lena Jannesson.

Serveringen kommer att 
vara bemannad hela dagen 
och dessutom planeras det 
för musikunderhållning.

Marknad och loppis i Uspastorp
Lördagen den 17 oktober arrangeras det en Marknad & Loppisdag i Uspastorp där alla insamlade pengar tillfaller fattiga kvin-
nor och barn i Indien.                Foto: Ingegerd Ekstedt Brattgård

I sällskap med släkt och goda vänner firade John Bernts-
son, Alafors, förra lördagen sin 90-åriga födelsedag. Det 
blev alltigenom en lyckad högtidsdag som hölls i Starr-
kärrs Bygdegård. Lokaltidningen sällar sig bland gratu-
lanterna.      Text och bild: Allan Larson

90-årsfirande i Starrkärrs bygdegård

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

 Kom &
bowla hos oss!

Passa på att njuta 
av en bit mat 
och dryck i vår 
nyrenoverade 
bowlinghall

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
www.nordmannabowling.se


