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Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Kör-själv-resor med

Praktstäderna i Nordtyskland

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 be talande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Semester i natursköna Hobro

Enkelrum 1.599:- Extrasäng 999,-
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-.

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
• Välkomstkorg med choklad, 
 frukt & vin

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
3 dagars semester på trevligt 

hotell i Bergdala

4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Gadebusch

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

Enkelrum 1.499:- Avbeställningsskydd: 
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

JULKLAPPSIDÉÖverraska med upplevelser– ge bort ett resepresentkort!

Hotel Amerika 
Amerika – på bara en helg? Det kan 
vi definitivt fixa. Ni kan nämligen åka 
på en skön och avslappnande week-
end på Hotel Amerika strax utanför 
Hobro. Hotellet ligger mitt i den stora 
bokskogen Østerskoven med rika 
möjligheter för trevliga promenad-
turer – det är t.ex. bara en liten bit 
att gå till den vackra Mariager Fjord. 
Inne i Hobro kan ni njuta av den lilla 
byns charm eller uppleva den mysiga 
hamnmiljön med caféer, museer, tea-
ter och galleri. Några få kilometer väst 
om centrum ligger ringborgen Fyrkat, 
där ni kan få en spännande inblick i 
vikingatiden. Här är det riktigt goda 
chanser för en härlig weekend där ni 
blir bortskämda med en 4-rätters mid-
dag och en läcker välkomstkorg. 

Ankomst 2009: 
Dec: 14. 15. 16.

Ankomst 2010: 
Mån-fre i perioden 4/1-25/6 och 20/8-
17/12.

Hotel Amerika

Hotel Christinenhof 
Ett litet paradis med 2000 glittrande 
sjöar avgränsade med 1700 km öst-
ersjökust – det är landskapet Meck-
lenburg-Vorpommerns prakt. Lägg 
härtill de gamla slotten och historiska 
monument samlade från hansastäder-
nas storhetstid och man får essensen 
av nordtysk semester när den är som 
allra mest upplevelserik. Hotel Chris-
tinenhof ligger i utkanten av den lilla 
medeltidsstaden Gadebusch, ca 225 
km från den danska gränsen och 90 
km från Rostock. Här bor man perfekt 
i förhållande till några av Nordtysk-
lands största attraktioner: De präktiga 
hansastäderna Lübeck och Wismar vid 
Östersjökusten samt törnrosaslottet i 
Schwerin – ligger alla runt omkring 
Gadebusch inom en halvtimmes bil-
resa. Gadebusch är i sig själv en pit-
toresk idyll med eget renässansslott, 
historisk rådhusplats och inte minst 
Mecklenburgs äldsta kyrka. 

Ankomst: 
Tors- och söndagar fram till 20/12 
2009 samt i perioden 3/1-17/6 2010.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis

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

i förälders rum.

Extranatt torsdag 

inkl. frukostbuffé:

 Endast kr. 349:-

Hotel Christinenhof

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
• 1 x entré till museum 
• 1 x guidad vandringstur

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 4-8 år 149:- 

i förälders rum.
Max. 1 barn 9-14 år ½ pris

 i förälders rum.

Du hinner fortfarande!
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LÖDÖSE. Besökare och 
hantverkare samsa-
des om utrymmet på 
Lödöse Museum i sön-
dags.

Den årliga julmark-
naden lockade i vanlig 
ordning mycket folk.

– Vi är jättenöjda, 
konstaterade Margit 
Hvid och Susanne 
Klasson från fören-
ingen Slöjd och konst-
hantverk kring älven.

32 utställare hade tagit plats 
i Lödöse Museum för att visa 
sina alster. Marknadsbesö-
karna fick se allt från textil 
och trä till smycken och 
keramik. Kommersen pågick 
i timmarna fyra.

– Här förekommer inget 
krimskrams utan det är ute-
slutande genuint hantverk, 
förklarade Susanne Klasson 
som själv hade tagit plats i 
cafét för att serva med kaffe 
och smörgås.

– Det är svårt att uppskatta 
besöksantalet, men det har 
varit en jämn ström av folk 
hela tiden.

Charles Granström 

var en av de inbjudna hant-
verkarna som satt på andra 
våningen och flätade pil.

– Det är trevlig stäm-
ning och utställarna håller 
genomgående hög klass. Jag 
tycker att den här marknaden 
är en av de bästa som finns i 
närområdet, sade Charles till 

lokaltidningen.
Vid två olika tillfällen 

underhölls marknadsbesö-
karna av Hjärtums Spelman-
slag.

Välbesökt julmarknad på Lödöse Museum

PÅ LÖDÖSE MUSEUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Genuint hantverk präglade söndagens julmarknad på Lödöse 
Museum.

Tomtar av olika slag såldes på museet.

Charles Granström visar hur 
pilflätning går till.

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Sön 13 dec kl 18
Entré 80:- Barntillåten

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Bröllops-
fotografen

Sön 20 dec kl 18

2012

Robin är bröllopsfotografen från 
hålan i Värmland som får uppdraget 

att plåta ett överklassbröllop i 
Djursholm. Han förälskar sig i 

brudens syster och försöker göra 
om sig för att passa in i den fina 

världen. Det går väl så där.


