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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

Det var i oktober i fjol som 
ägarna till Uspastorp Kon-
ferens & Äventyrscenter, 
Lena och Kurt Jannesson, 
tillsammans med Ingegerd 
Ekstedt Brattgård första 
gången arrangerade Mark-
nad & Loppisdag till förmån 
för behövande människor i 
Indien. Responsen blev fan-
tastisk, vilket gav arrangö-
rerna blodad tand att försö-
ka upprepa succén.

– Loppisen gick verkli-
gen bra. Vi fick in fantastiskt 
många fina saker som vi sedan 
kunde sälja till humana priser, 
berättar Kurt Jannesson.

Behållningen blev hela 28 
592 svenska kronor, eller 171 
552 indiska rupier.

– Varenda krona tillföll 
Indien. Till och med banken 
sponsrade med avgiften så att 

alla pengar skulle nå sitt än-
damål, förklarar Lena Jan-
nesson.

Pengarna har använts till 
bland annat mediciner och 
aidsarbete i Indien.

– De har visat en enorm 
tacksamhet, säger Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Det finns inget som tyder 
på att Loppis & Marknads-
dagen den 20 juni på något 
sätt ska bli sämre. Förhopp-
ningsvis är det sol och vackert 
väder den aktuella tidpunk-
ten, vilket i sin tur borgar för 
många besökare.

– Vi planerar för en rad 
olika marknadsaktiviteter 
som gästerna får göra gratis. 
Fotbollsgolf, pilkastning och 
skottkärrerally är exempel på 
det. Dessutom kommer vi att 
hålla poolen öppen för dem 
som vill bada, förklarar Kurt 
Jannesson.

– Tanken är att det ska bli 
en festlig familjedag med ett 
brett utbud av aktiviteter. Gi-
vetvis kommer vi att ha ser-
veringen öppen och ute på 
gården ska det säljas korv med 
bröd, tillägger Kurt.

För barnen blir det fisk-
damm och vidare utlovas ett 
tombolalotteri. Noterbart 
är också att arrangemanget 
kommer att gästas av Uspas-
torps Veterantraktorgäng.

– Vi hoppas en riktig folk-
fest, avslutar Lena Jannesson.

Favorit i repris 
i Uspastorp
– Åter dags för Marknad & 
Loppisdag 

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På Cat Club fredagen den 28/5 är det 
vårfinal före sommaruppehållet. Då kan 
du dansa och parta loss lite extra med 
dina polare, kollegor och din partner.

Trubadur: Mange Olsson
Liveband: Partypatrullen

Entré inkl. Grillbuffé: 215 kr
Eftersläpp fr. kl. 21: 120 kr
Åldersgräns: 23 år

PS. Den 27/8 är Cat Club tillbaka igen. 
Digga gärna vidare på bryggan på 
trubadurkvällarna, varje torsdag hela 
sommaren, med start 1 juli!

Partypatrullen kommer
på vårens sista Cat Club.
Kommer du?

Torget 2, 442 31 Kungälv  

0303 109 70  
www.farshatt.se

USPASTORP. Höstens succé följs upp.
Söndagen den 20 juni blir det Marknads & Lop-

pisdag på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter.
Precis som förra gången går alla insamlade 

pengar till behövande barn och kvinnor i Indien.

Söndagen den 20 juni blir det återigen Marknad & Loppis-Söndagen den 20 juni blir det återigen Marknad & Loppis-
dag på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter där över-dag på Uspastorp Konferens & Äventyrscenter där över-
skottet går till behövande kvinnor och barn i Indien.skottet går till behövande kvinnor och barn i Indien.


