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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

Du hinner fortfarande!

SKEPPLANDA. Det var 
inte böcker utan svam-
par som stod i fokus på 
Skepplanda bibliotek 
förra söndagen.

Svampkonsulenterna 
Rune och Irene Börjes-
son visade upp 100 
olika svamparter.

Några besökare pas-
sade också på att få 
medhavd svamp artbe-
stämd.
Svamputställningen i Skepp-
landa bibliotek lockade 
många nyfikna besökare.

– Vi kanske fick lite drag-
hjälp då röstningen till kyr-
kovalet ägde rum i försam-
lingshemmet intill, säger 
Rune Börjesson.

I lokalen hade det dukats upp ett långbord av olika 
svamparter. Matsvamparna 
var märkta med en grön lapp, 
de giftiga sorterna var röd-
markerade och en gul lapp 
satt på övrig svamp.

– Det är sådan svamp som 

inte är giftig, men som heller 
inte smakar särskilt gott, 
säger Rune.

Kämpat flitigt
Rune och Irene hade kämpat 
flitigt för att få ihop de olika 
svamparterna. Något bra 
svampår har det inte varit, 
även om många tycks påstå 
det.

– Gul kantarell har det 
varit oerhört gott om, men 
inte annan svamp. Ta Karl-
Johan exempelvis som har 
synts i Värmland, men som 
det har varit sannerligen ont 
om i dessa trakter. Nu hoppas 
vi att det ska bli rikligt med 
trattkantareller, säger Rune.

Paret Börjesson har under 
hösten bedrivit en studiecir-
kel om svamp i Studieför-
bundet Vuxenskolans regi. 
Femton deltagare har vid sex 
tillfällen träffats för att för-
kovra sig i detta ämne.

– Första gången hade vi 
teori, därefter har vi varit ute 
tillsammans i skogen. Del-
tagarna har fått leta svamp 
under knappt två timmar, 
sedan har vi haft återsamling 
med fika och artbestämning. 
Det har varit mycket triv-

samt, avslutar Rune Börjes-
son.

Välbesökt svamputställning i Skepplanda
– 100 arter 
visades upp

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Svamputställningen i Skepplanda bibliotek lockade mycket folk.

Besökarna tog tillfället i akt 
att lukta och känna på de 
olika svampsorterna som vi-
sades upp.

Bussresor med omtanke

Telefon 031-81 01 10
www.foresor.se •  info@foresor.se

TEATERRESOR
Operan i Oslo 2 dgr
Don Pasquale, Tannhäuser,
Nötknekkeren m fl
16/10, 4/12 m.fl............fr 2.595:-

Operan i Köpenhamn 2 dgr
West Side Story og Dances,
Carmen
17/10, 11/11 m.fl..........fr 3.295:-

Teater i Stockholm 2 dgr
My Fair Lady, Cats, Hairspray
Läderlappen
16/10, 21/11 m.fl..........fr 2.800:-

Teater i Malmö 2 dgr
Svensson Svensson &
Rucklarens väg
21/11............................fr 2.290:-

www.solresor.seFör bokning ring 031-600 310

www.canarias.es www.spain.info

Lanzarote - semestervänligt med all inclusive 
På vårt strandnära lägenhetshotell i Costa Teguise kan ni just nu boka 
en prisvärd resa. Barnen reser för 1:- (i extrabädd) tillsammans med två 
betalande vuxna. Gå in på www.solresor.se för all information/villkor. 

Barnpris mellan 6/11 och 18/12        1:-
Pris gäller för 1-2 barn vid del i lägenhet tillsammans
med 2 vuxna vid avresa från Landvetter. 


