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Bilsemester med

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Telefonerna är öppna vardagar samt Kristi himmelsfärdsdag 
kl. 8-15.30.

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på 4-stjärnigt hotell
i Karlskrona centrum

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

First Hotel Ja ★★★★   
Den anrika örlogsstaden Karlskrona 
är en av kustens vackraste platser: 
Staden breder ut sig över 30 öar och 
holmar i Blekinge skärgård och 1998 
kom staden med på UNESCO:s världs-
arvslista tack vare sin enastående his-
toria och arkitektur. Det fantastiska 
läget, kungamaktens praktresidens 
och de välbevarade trähusen från 
stadens glansperiod under 1700-talet 
gör Karlskrona till en perfekt week-
enddestination, speciellt om man 
frestas av historisk atmosfär, skär-
gårdsidyll och upplevelser i ett av 
Sveriges naturskönaste landskap. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 11/6 och 
20/8-10/12. Valfri i Kristi himmels-
färds dag 12-13/5, pingst 22/5 och 
15-22/10 2010.

Enkelrum 5.349:-
Avbeställningsskydd Per vuxen 200:-/Per barn 115:-

 greenfee

Semester i Alperna

Hotel Urslauerhof ★★★★

Den lilla alpbyn Hinterthal ligger 
några kilometer från berömda Maria 
Alm och mitt i Salzburgerland,  omgi-
vet av alpernas berömda sevärdhe-
ter och berusande frisk bergsluft. 
Fasaden på Hotel Urslauerhof är 
inbjudande med alla blommor och 
här hälsas ni välkomna av familjen 
Kraker som är era värdar under en 
äkta österrikiska sommarsemester 
på detta charmerande hotell. De ori-
ginella detaljerna har främjats och 
varje dag kan ni se fram emot att 
komma hem från utflykterna i alpri-
ket och sätta er vid ett väldukat bord 
med lokala specialiteter. 

Ankomst: Lördagar 12/6-21/8 2010.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-

Pris per person i dubbelrum

4.249:-

Enkelrum 1.499:- Extrasäng 999:- Vistelsen inkluderar endast slutstädning.
Avbeställningsskydd Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

8 dagar på 4-stjärnigt hotell i Hinterthal

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

per rum oavsett ålder.

Weekend i Blekinges
skärgård

gg
Extranatt med 

frukostbuffé

Endast 499:-

sommarsemester

Endast 1.599:-

First Hotel Ja

Hotel Urslauerhof

Tel. 0320-305 50 
Hyssna – väg 156 mellan Kinna och Gbg.  

Gå på upptäcksfärd:

 

Öppet lör-sön 11-15

2,95%
ränta

Nu på söndag inbjuder 
Repslagarmuseet till en stor 
lekdag för stora och små, 
där lek, lust och skapande 
står i centrum. Kom som du 
är och lek! Ta med dig barn 
och barnbarn. Återuppliva 
gamla lekar från det du själv 
var liten. Ha ”sköj” är ledor-
det för dagen

Det kommer att finnas 
massor med stationer att 
leka vid.  Hoppa hage, stylt-
gång, dragkamp, pilkastning, 
rockringar, hopprep, snör-
lekar, bollekar, jonglering, 
femkamp och ponnyridning 
är exempel på aktiviteter. 
Alla som provar på ett antal 
lekar eller femkampen erhål-
ler en lottsedel i lotteriet 
med fina priser.

Uspastorp deltar med lilla 
reptricket, labyrinten och 
upprepningen. Lekar där 
samarbete ställs på sin spets. 
Ale kulturskola erbjuder ani-
merad film och uppträdande 
av ALEgato. Mötesplats 
ungdom visar fotoutställ-
ning.

Det går bra att njuta av 
de fina teckningarna från 
teckningstävlingen på tema 
Ivar Arosenius. Vinnarna av 
tävlingen presenteras. Ale 
gymnasium visar underbara 
tittskåp och annorlunda 
klänningar på Arosenius-
tema.

Förutom att själv få leka 

tillsammans med sina barn 
och barnbarn bjuds det på 
cirkuskonster av 16-årige 
Johny Maurtizen från Lilla 
Edet – en mästare på enhju-
ling och jonglering.

Johanna Abrahamsson 
från Cirkusexpressen har en 
cirkusshow. Johanna visar 
häftiga och fascinerande 
cirkustrix utförda med 
stor precision och massa 
rörelseglädje, bland annat 
tygakrobatik från hög höjd. 
Direkt efter showen får alla 

som vill prova på en massa 
spännande jongleringstrix 
med bollar, käglor, diabolo, 
tallrikar, dukar, flowersticks 
med mera.

Efter all lek kan det vara 
skönt för de små att koppla 
av i mysrummet och lyssna 
till en saga. Personal från 
biblioteket läser Kattresan.

Vi hoppas på en fartfylld 
lekdag för stora och små.

❐❐❐

Johny Maurtizen från Lilla Edet cyklar enhjuling och bjuder 
på jongleringskonster i samband med familjedagen på Rep-
slagarmuseet nu på söndag.

Familjedag i Arosenius andaFamiljedag i Arosenius anda
– Mängder av aktiviteter på Repslagarmuseet

Johanna Abrahamsson Johanna Abrahamsson 
från Cirkusexpressen från Cirkusexpressen 
kommer att gästa Repsla-kommer att gästa Repsla-
garmuseet.garmuseet.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


