
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden: 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Telefonerna är öppna alla vardagar mellan jul & nyår! 
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  

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

Vi önskar er 
God Jul & Gott Nytt År

8 dagars på 3-stjärnigt hotell i Mösern, Österrike

4 dagars på 3-stjärnigt hotell i Neumünster 4 dagars på hotell i Braunlage, Mittyskland 3 dagars på hotell i Jylland, Danmark

 Walking-stavar inkl. karta

 simhall + friluftsbad 
 inkl. transport

 lördag kväll

 till Enghave Djur- 

Hotel Tirol in Mösern ★★★

I Tyrolens förunderliga vackra natur och bergsidyll ligger det en solig platå där den lilla byn 
Mösern finns med en unik panoramautsikt över floddalen Oberinntal och de omgivande 
bergskedjorna. Det är just här, alldeles vid skogskanten, ni finner ert hotell, det härligt 
traditionellt österriskiska Hotel Tirol in Mösern. Efter frukosten om morgonen i den mycket 
mysiga restaurangen Tiroler Stubn är möjligheterna stora för utflyktsmöjligheter: Runt om 
hotellet går det många vandringsstigar där man kan få sig en frisk promenad. Inte mer 
än 500 meter därifrån ligger också den lilla men mycket populära sjön Möserer See där 
ni kan ta ett dopp i det klara vattnet. I Seefeld (5 km) som är närmaste större stad, kan 
ni shoppa eller ta en fika. Men det finns fler äventyr i närheten – t.ex. det otroligt vackra 
slottet Schloss Ambras (43 km) där ni bl.a. kan uppleva Spanska Hallen från 1565 eller den 
märkligt vackra trädgården. Efter en lång dag är säkerligen fötterna trötta – vad kan passa 
bättre då än ett besök i hotellets härliga spaavdelning där entré ingår? Därefter en god 
middag och ett glas öl eller vin på kvällen – så är den österrikiska semestern säkrad! 

Ankomst: 
Lördagar 28/5-10/9 2011.

Best Western Hotel Prisma ★★★

Upplevelserna ligger bokstavligt på ett 
pärlband runt staden Neumünster som 
ligger ca 10 mil söder om den danska 
gränsen och har ett perfekt läge mitt 
i delstaten Schlesvig- Holstein mellan 
Vadehavet och Östersjökusten. Här 
väntar hansa städer och medeltidsi-
dyller på dig men även golfbanor och 
storstadsäventyr – oavsett vad som 
lockar just dig så kan du hitta det 
mesta i området runt Neumünster. 
Men Neumünster är så mycket mer 
än en stadsskylt som man bara kör 
förbi. 

När man kör söderut ner genom 
Tyskland, är Harz det första bergs-
område man möter – endast 3-4 tim-
mar syd om den dansk-tyska gränsen: 
Synen av de disiga, skogsbeklädda 
bergen som dyker upp i horisonten 
är väldigt betagande och gömmer 
dessutom på häxhistorier, romantis-
ka riddarborgar och korsvirkesstäder. 
I hjärtat av den populära semester-
destinationen ligger Braunlage, som 
är en mycket karaktäristisk Harz-stad 
med sina originella, gamla trähus 
omkring den gamla huvudgatan.

Hotel Søgården
Mitt mellan Kolding och Esbjerg lig-
ger den lilla byn Brørup, och just här 
finner man Hotel Søgården. Hotellet 
bjuder på riktigt många aktivitets-
möjligheter, som t.ex. bowlinghall, 
spelmaskiner och Compact Golf som 
är en blandning av minigolf och en 
puttbana. Varje fredag i ojämna veck-
or spelas upp till dans på hotellet, så 
det är möjligt att ta en svängom!

Pris per person i dubbelrum

från 3.299:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris per person i dubbelrum

1.199:-

Tyrolens 
förtrollande värld

Schleswig-Holsteins 
mittpunkt Historiska Harz

Livet från 
den danska sidan!

Barnrabatt 

i förälders säng.

i förälders rum.

i förälders rum.

Ankomst: 
Tors- och fredagar 
6/1-10/6 2011.

Ankomst: 
Valfri 10/1-13/12 2011.

Ankomst: Fredagar 7/1-17/6 och 
19/8-16/12 samt valfri sportlov 11-25/2, påsk 20-23/4, Kristi himmels-
färd 1-3/6, pingst 10-11/6 och 14-21/10 och höstlov 28/10-4/11 2011.

Endast 399:-

Vinn semester 
i Mosel med 
vinprovning!
Tävling för läsare av Alekuriren

erat av Happydays på Hotel Alte Dorfschänke vid vinområdet runt 

Vistelsen inkluderar vinprovning, 5 övernattningar med frukost, 
3-rätters middagar och välkomstdrink.

nuari 2011. Alla de läsare som svarar rätt på frågan är med i täv-
lingen.

Vad heter Jultomtens ren med en 

mycket lysande röd nos?

              1. Comet

              2. Blitzen

              3. Rudolf

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

och kom ihåg att ange ditt namn och din adress. Lycka till!

Hotel Tirol in Mösern

Alla priser & perioder 2011:
28/5-18/6:    3.299:-
25/6-27/8:    3.499:-
3/9-10/9:    3.299:-

Alekuriren och Happydays säger tack för detta år till alla reseglada läsare, 
som ständigt gör vår reseservice till en succé. Vi ses igen nästa reseår!

Bra 
Barn-

rabatt

Bra 
Barn-

rabatt


