
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudande. Upplys reskoden vid 
beställning - så får du automatiskt rabattpriset.Kör-själv-resor med

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x 5-rätters middag
•  1 x välkomstdrink

Tradition i tysk landsby
4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Schleswig-Holstein

Enkelrum 1.799:-. Extrasäng 1.399:-. 
Avbeställningsskydd: Per vuxen 85:-/Per barn. 45:-

Enkelrum 5.949:-. Extrasäng 4.649:-. Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 225:-/Per barn kr. 115:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i förälders rum.

Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Även öppet mellan jul och nyår

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

www.happydays.nu   ...eller ring: 020 79 33 84

Teknisk arrangör:Expeditionsavgift kr. 60:-. Barnrabatt är vid 2  be talande vuxna.  

Landhotel Schimmelreiter 
Det trevliga Landhotel Schimmelreiter är den perfekta 
utgångspunkten om ni önskar er en minisemester i spän-
nande omgivningar, och som det är lätt att ta sig till. Det 
tar bara en halvtimme från den danska gränsen att köra 
till hotellet som ligger i den lilla landsbyn Silberstedt. 
Samtidigt hittar man Slesvig endast 16 km från hotellet, 
och här kan ni bl.a. se domkyrkan Sankt Petri med det 
enastående och vackra träaltaret. Även Gottorp Slott är 
värt ett besök – här finns flera museum med arkeologiska 
fynd, konst, möbler och inte minst den berömda Nydam-
båten. Man kan också få en inblick i vikingarnas värld på 
Vikingamuseet i Hedeby (16 km) eller se det gamla fäst-
ningen Dannevirke (12 km) och det tillhörande museumet 
som berättar om dess spännande historia. Och när ni kom-
mer trötta hem efter dagens upplevelser, kan ni se fram 
emot en god middag - en av dagarna en 5-rätters middag 
– i hotellets gemytliga restaurant som är ett populärt 
bland de lokala. 

Valfri ankomst i perioden 29/1-7/6 2010.

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Alekuriren och Happydays önskar alla en god jul och 
ett gott nytt år. Tack till alla er, reseglada läsare som har 
gjort vår reseservice till en succé. Vi återkommer 2009 
med ännu fler resor.

God jul och tack för i år!

Vinn en familjesemester 
i Österrike!
Tävling för läsare av Alekuriren
Du har nu chansen att vinna en 8 dagars vistelse för 2 vuxna och 2 barn upp till 11 år arrang-
erat av Happydays på Appartment Blitz i den vackra regionen Tyrolen i Österrike. Vistelsen 
inkluderar 7 övernattningar med frukost, eftermiddagssnacks, 3-rätters middagar och gratis 
öl, vin och läsk varje dag mellan 17-21 samt fri entré till friluftsbad.

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 20 januari 2010. Alla de läsare 
som svarar rätt på denna fråga är med i tävlingen.

Vilket djur är avbildat på Österrikes statsvapen?

 1. Isbjörn

 2. Fisk

 3. Örn

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” och kom ihåg att ange ditt namn och din adress.

Lycka til!

Per person i dubbelrum

  1.549:-

• 7 övernattningar •  7 x frukostbuffé
•  7 x lunch
•  7 x kaffe & kaka samt glass till barnen 
•  6 x 3-rätters middag •  1 x temameny
•  Öl, vin, saft & kolsyrat vatten kl. 10-22
•  Barnklubb 3 gånger om veckan
•  1 x Wochekarte (rabattkort - värde 14 EURO)
•  1 x Kärnten Card med fri entré till el. rabatt 
 på sevärdheter & aktiviteter
•  Fri tillgång till ångbad, bastu & whirlpool

Familjesemester – all inclusive
8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Flattach

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng.
Max. 2 barn 6-11 år 499:- i förälders rum.

Max. 2 barn 12-14 år ½ pris i färälders rum. 
Max. 2 barn totalt på rummet oavsett ålder.

Sporthotel Mölltal 
På sydsidan av Österrikes gigantiska berg Hohe Tauern 
ligger den lilla semesterbyn Flattach i Mölltal. Med det 
inkluderade Kärnten Card kan man vid Obervellach 
besöka det stora badlandet med bla. vattenrutschba-
nor. Prova på kajaksegling och forsränning i dalen, med 
upplevelser för familjer och de mera adrenalinsökan-
de. Glöm inte Raggaravinen, där man går på broar 
och trappor genom den imponerande bergsskrevan.

Ankomst: Lördagar i perioden 26/6-21/8 2010.

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Per person i dubbelrum

  4.949:-

• 2 övernattningar
•  2 x frukostbuffé
•  1 x kaffe & kaka vid ankomst
•  1 x drink i lobbyn lördag
•  1 x 2-rätters middag lördag 
  i Fox & Anchor puben
•  1 x Halmstad City Shoppingkort
•  Gratis entré till hotellets nattklubb

Weekend i Halmstad
3 dagars semester på hotell i centrum av Halmstad, Halland

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i förälders säng.
Max. 1 barn 6-12 år ½ pris i förälders rum.

First Hotel Mårtenson
First Hotel Mårtenson ligger mitt i den halländska kuststaden 
Halmstad – musikens och de ljusa nätternas stad – härifrån 
kan man ta sig runt till fots till det mesta, t.ex. sevärdheter, 
härligt mysiga caféer och shoppingmöjligheter. Halmstad 
ligger vid en av Sveriges största åar Nissan och alldeles vid 
Kattegat – under medeltiden var den en av västkustens stör-
sta och mest betydelsefulla städer. Det präglar fortfarande 
Halmstad i form av många fina gamla byggnader som t.ex. 
värdshuset ”Tre Hjärtan”, som är ett korsvirkeshus från 
1700-talet. Halmstad Slott från 1618 har en stark historia när 
det gäller Sveriges och Danmarks gemensamma tidsepoker 
– och man kan också se den gamla stadsporten ”Norre Port” 
från 1601 som är den enda av fyra som är kvar. 

Ankomst: Fredagar i perioden 8/1-11/6 och 20/8-17/12.
Valfri i sportlovet 12-26/2, påsken 31/3-3/4, kr. himmels-
färd 12-14/5 och pingsten 21-22/5.

Quality Hotel Selma Lagerlöf

Per person i dubbelrum

  1.349:-

Enkelrum 1.949:-. Extrasäng 1.199:-. Möjlighet för extranatt tors- eller söndag inkl. frukostbuffé endast 599:- 
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.

Landhotel Schimmelreiter

Sporthotel Mölltal

First Hotel Mårtenson
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