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Bilsemester med

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

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagars semester på hotel i Gifhorn syd om Lüneburger Heide

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

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

Morada Hotel Isetal
Endast 3 timmar med bilen söder 
om den dansk-tyska gränsen möter 
man en helt annan värld: Den 800 
år gamla hertigstaden Gifhorn med 
sitt fina renässansslott ligger i ett av 
Nordtysklands mest idylliska landskap 
vid floderna Ise och Aller söder om hed-
landskapet Lüneburger Heide. Ert hotell 
är placerat i vackra, gröna omgivningar 
vid flodkanten och bara några få steg 
från Gifhorns internationellt kända 
attraktion: vind- och vattenkvarnmu-
seet. Här har ni massor av komfort 
på er minisemester i det historiska 
området där den gamla ”Saltvägen” 
från Lüneburg korsar ”Kornvägen” 
till Celle - t.ex. en härlig inomhuspool 
– och härifrån kan ni spatsera genom 
kvarnparken till Gifhorns medeltida 
stadsdel med korsvirkeshusen och de 
mysiga värdshusen på torget. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 10/12 
2010 och 7/1-26/8 2011.

• 3 övernattningar
•  3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x entré till 
 Schloss Ahrensburg

Semester vid 
Ahrensburg slott

Hotel am Schloss 
Endast 4 timmar från Sverige ligger 
medeltidsstaden Ahrensburg. Staden 
domineras av det vackra, vita renäs-
sansslottet med samma namn som 
byggdes på 1500-talet av fältherren 
Daniel Rantzaus arvingar. Endast 5 
minuters promenad från slottet lig-
ger det 3-stjärniga Hotel am Schloss 
vackert placerat nära slottsparken 
och här kan ni se fram emot några 
trevliga semesterdagar i komfortabla 
ramar. Arhrensburg är omgivet av 
idyllisk natur men bjuder även på ett 
trevligt caféliv såväl som intressanta 
sevärdheter. Besök t.ex slottskyrkan, 
den gamla kvarnen eller slottsstallet 
Marstall rakt ovanför stadens slott 
(450 m). 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 17/12 
2010 och 7/1-24/6 2011 samt valfri 
21-23/4, 2-3/6, 10-11/6 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Ahrensburg, 
Nordtyskland

Kvarnar och medeltidsidyll 
i Nordtyskland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Få gratis vin, 
när du bokar semester

(vouchervärde ca. 160:-). 

Se mer på: www.happydays.nu

BRA BARNRABATT 

Morada Hotel Isetal

Hotel am Schloss

BONUSPRESENT
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Nu på torsdag, den 28 oktober, är 
det dags för Kulturskolans årliga 
höstkonsert i teatersalongen på Ale 
gymnasium. Höstens föreställning 
bjuder på musik, sång och bild av 
barn- och ungdomar, från de minsta 
barnen i rytmikgruppen till de äldre 
musikeleverna i gymnasieåldern. 

Rytmikgruppen börjar kvällen 
med att framföra ”Hösten är här” 
och sedan följer ett pärlband av 
melodier av blåsare cellister, flöjtis-
ter och många fler i olika konstel-
lationer. Bildeleverna visar några av 
sina filmade animationer. 

Innan föreställningen börjar 

finns det möjlighet att köpa fika av 
Kulturskolans Intresseförening och 
därigenom stödja deras verksam-
het. Intresseföreningen hjälper ofta 
till vid olika arrangemang, som till 
exempel vid läger och vänortsbesök. 
Dessutom delar man varje vår ut sti-
pendium till några av kulturskolans 
elever. 

Under kvällen genomförs också 
en insamling till Världens Barn. 
Insamlingen möjliggör att fler av 
världens mest utsatta barn får bättre 
livsvillkor med tillgång till utbild-
ning och hälsa.

❐❐❐

Höstkonsert med kulturskolan i Ale 
På torsdag bjuder Kulturskolan in till sin årliga höstkonsert i Ale gymnasiums teatersalong.        Arkivbild: Jonas Andersson

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

KOMMANDE

Wall Street 2
Money never sleeps

Sön 7 nov kl 18
Entré 80:-. Från 7 år.

En av leksakers värsta farhågor 
är saker och händelser som 

förhindrar att någon leker med 
dem. Den allra värsta farhågan 

är dock att bli ifrånväxt, att 
bli bortglömd... Woody, Buzz 
lightyear och resten av Andys 
leksaker hamnar på hyllan när 

Andy lämnar hemmet för colleg

Toy Story 3

Sön 31 okt kl 16
Matiné. Entré 60:-. Sv. tal


