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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar + skärtorsdag, långfredag 
och annandag påsk kl. 8.00-15.30

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på modernt centrumhotell vid Vättern

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

 

Weekend i Jönköping

Hotel Savoy   
Jönköping kan skryta med att vara 
en av få städer i Sverige som är 
belägen direkt vid en strand, och 
i detta fallet alldeles vid Vättern  
– känt för sitt vackra läge, vy och 
inte minst själva stranden. Här 
 finner ni stadens modernaste hotell, 
en ros bland törnbuskar – fyllt med 
färger och moderniteter. Det är en 
upplyftande upplevelse att stiga in 
på Hotel Savoy, Jönköpings moder-
naste hotell. Här mår man gott med 
gastronomiska upplevelser i hotellets 
moderna brasserie Sofiehof eller nju-
ta av stämningen på deras  skotska 
pub Pipes of Scotland. Efteråt kan 
ni koppla av i Savoys  alldeles egna 
relaxavdelning med bubbelpool och 
bastu – sjunk ner i det varma vattnet 
och lös upp all slags tänkbar spän-
ning och stress. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 11/6 och  
i perioden 20/8-10/12 2010.  
Valfri i påsken t.o.m. 3/4, kr. 
himmelsfärd 12-14/5 och pingst 
21-22/5 2010 samt vecka 44.

Avbeställningsskydd  
Per vuxen 200:-/Per barn 115:-

 

 
 snaps, saft & kaffe/te

Sommar i Tyrolen
– all inclusive

★★★★

Behöver ni en semester, men en där 
plånboken kan stanna i fickan och 
där ingen ska stå i köket, så är valet 
enkelt: All inclusive är er garanti 
för en sommarupplevelse med allt 
i rikliga mängder – både vad  gäller 
 gastronomi, sevärdheter, natur och 
den berömda österrikiska gemüt-
lichkeit. Placeringen i centrum av 
alpidyllen Kirchberg med utsikt över 
imponerande Kitzbüheler Horn ger 
er semester den romantiska char-
men man förbinder med Tyrolen.

Ankomst:  
Lördagar i perioden  
12/6-21/8 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Pris per person i dubbelrum

4.399:-

Barnrabatt:
-

 

Enkelrum 1.749:- Extrasäng 999:-
Avbeställningsskydd  
Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

8 dagar på hotell i Kirchberg, Österrike

Barnrabatt 
 

 

Extranatt  
m. frukostbuffé:  
Endast 499:-

Hotel Savoy

Läs mer om våra lustjaktsteman och boka 
på www.stenaline.se/tysklandskryssar, 
031-704 00 00 eller hos din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer 
vid personlig service.

GÖTE BORG – K IE L

Skoj hela helgen Skoj hela helgen 
på Nöjeshotellet!på Nöjeshotellet!

Lustjakten

fr1495:-
per pers. Två kvällar 

ombord och en 
heldag i Tyskland

Lustjakten – nöjesweekend Lustjakten – nöjesweekend 
till Tyskland med full fart till Tyskland med full fart 
på två dansgolv. Fredagar på två dansgolv. Fredagar 
12/3–28/5 (ej 30/4).12/3–28/5 (ej 30/4).

SURTE. Vilken final det 
blev!

Det var fullsatt och 
festligt när Surte-
Bohus Biblioteks och 
kulturförening avslu-
tade säsongen i tisdags 
kväll.

För underhållningen 
svarade Ingvar och 
Daga Lundstedt.

Det är en trogen skara som 
gästar kulturföreningens 
evenemang. Arrangören 
behöver aldrig oroa sig om 
det ska komma någon publik, 
frågan är snarare om alla ska 
få plats.

– Vi har drygt 380 med-
lemmar i vår förening, 
vilket vi tycker är fantastiskt 
bra. Många är bara med 
som stödmedlemmar, men 
sedan är det ett troget gäng 
som brukar komma på våra 
arrangemang, säger ordfö-
randen Doris Hellman.

Tisdagskvällens under-
hållning gjorde ingen besvi-
ken. Ingvar Lundstedt visade 
sig vara en musikalisk herre 
som behärskade flera olika 
och annorlunda instrument. 
Luta och durspel var några av 

de speldon han använde sig 
av. Ingvar visade också att en 
bit näver, ett vasstrå och en 
snäcka går alldeles utmärkt 
att använda som instrument.

– Han lyckades få fram 
ljud från allehanda ting. 
Daga å sin sida spelade gitarr 
och sjöng, berättar Doris 
Hellman.

Fullt hus på säsongsavslutningen
– Och kulturföreningen tar nya tag till hösten

Ingvar och Daga Lundstedt stod för underhållningen när Surte-Bohus Biblioteks och kultur-
förening satte punkt för säsongen i tisdags kväll.

Publiken i Surte kulturhus såg ut att trivas. 

SPF Göta Älvdalsbygden 
har haft sin årliga påsk-
fest i Alegården, Nygård. 
Över 100 pensionä-
rer infann sig för att äta 
hemlagad påskmat. Bengt 
Fransson, Åsarparn 
kallad, kåserade om hur 
man levde på 1940-talet 
och lockade fram många 
igenkännande leenden. 
Sedan blev det full fart 
på dansen. Hobbygänget 
stod för den medryckan-
de musiken. Arrangörerna 
från Nygård-Lödöse-
området har all heder 
av den lyckade festen 
och den goda hemgjorda 
maten.

Foto: Gull-Britt Kihlström

Påskfest med SPF i Alegården

Det stora flertalet ur 
publiken stannade kvar för 
den sedvanliga fikastunden. 
En viss besvikelse kunde 
skönjas att säsongen 2009/10 
redan är till ända.

– Detta var en värdig slut-
punkt. Nu tar vi nya tag till 
hösten. Då återkommer vi 

med ett nytt program, avslu-
tar Doris Hellman.
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Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam


