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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell 
i Malmö, Skåne

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

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• Fri tillgång till kaffe, 
 te och kaka
• En överraskning i baren

First Hotel Jörgen Kock    
Vid en lugn gata i hamnområdet nära 
skeppsbron och centralstationen lig-
ger hotellet, nyrenoverat och med 
bara några få minuter från centrum. 
Hotellet är en stark påminnelse om 
stadens historia och en mycket inflytel-
serik man, nämligen Jörgen Kock själv. 
Han var borgmästare, vän med Gustav 
Vasa och myntmästare på 1500-talet 
då hela Danmarks mynttillverking var 
förlagd till hans gård. Och på tal om 
histora: Har ni någonsin sett ett spöke? 
På Kalendegatan, också vid Stortorget, 
finns en mycket fager, hästskoformad 
port ut mot gatan som bara den är 
värd att beskåda – där kanske ni stö-
ter ihop med Malmös mest berömda 
spöke om ni har (o)tur!  

Ankomst: 
Var 3:e dag i perioden 19/6-15/8 2010.

Enkelrum 6.599:-  
Avbeställningsskydd Per vuxen 200:-/Per barn 115:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• 1 x välkomstdrink

Det söta livet i Toscana

Hotel Le Sorgenti 
I det toskanska bergslandskapet lig-
ger olivlundar och vinodlingar sida 
vid sida med gamla städer som alla 
berättar sin egen historia och göm-
mer på charmerande kultur och 
italienskt temperament. I utkanten 
av den gamla kurorten Montecatini 
Terme ligger Hotel Le Sorgenti i en 
palatsliknande villa som härstammar 
från 1200-talet. Härifrån kan ni t.ex. 
besöka Montecatini Termes berömda 
kurbad och låta kropp och själ slappna 
av, eller smaka på områdets spännan-
de mat och vin. 

Valfri ankomst 
i perioden 5.6.-18.9.2010.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum

4.249:-

Enkelrum 2.399:- Extrasäng 1.349:- 
Avbeställningsskydd Per vuxen 65:-/Per barn 45:-

8 dagars semester på 4-stjärnigt hotell 
i Montecatini Terme, Italien

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

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

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

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

Sommar 
i Malmö storstad

Hotel Le Sorgenti

Hotel Jörgen Kock

Expeditionsavgift 60:- tilkommer.

Respriser & restipswww.happydays.nu

Tinnitusjouren
www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Om det tjuter i öronen. Om du har frågor. Om du behöver någon att tala med.

Ring gratis på tel 0200-22 11 00, vardagar kl 19-22.

Boka på www.stenaline.se, 
031-704 00 00 

eller din lokala resebyrå. 
Bokningsavgift tillkommer vid 

personlig service.

Ta hotellet Ta hotellet 
till Europa!till Europa!

GÖTE BORG – K IE L

Tur&Retur Special
 Göteborg–Kiel 5+bilen inkl Göteborg–Kiel 5+bilen inkl 

en 4-bäddshytt t/r frånen 4-bäddshytt t/r från

  4.990:-

till Göteborg 

Bokning & information: 
www.goteborg.com/skolresan  
skolresan@goteborg.com  
Tel: 031 368 41 10

1000:-
RABATT

Årets häftigaste dagar
När kommer ni?

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Europas fattigaste barn 
behöver vår hjälp!

C2
������

FESTIVALBORG

Bidragsgivare som skänkt 
mer än 2000 kronor

Insamlingen pågår till och med 27 maj 2010


