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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

3 dagar på hotell i centrum av Halmstad, Halland

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

First Hotel Mårtenson 
Hotellet ligger mitt i den halländska 
kuststaden Halmstad – musikens 
och de ljusa nätternas stad – häri-
från kan man ta sig runt till fots till 
det mesta, t.ex. sevärdheter, härligt 
mysiga caféer och shoppingmöj-
ligheter. Halmstad ligger vid en av 
Sveriges största åar Nissan och allde-
les vid Kattegat - under medeltiden 
var den en av västkustens största 
och mest betydelsefulla städer. Det 
präglar fortfarande Halmstad i form 
av många fina gamla byggnader som 
t.ex. värdshuset ”Tre Hjärtan”, som 
är ett korsvirkeshus från 1700-talet. 
Halmstad Slott från 1618 har en 
stark historia när det gäller Sveriges 
och Danmarks gemensamma tids-
epoker – och man kan också se den 
gamla stadsporten ”Norre Port” från 
1601 som är den enda av fyra som är 
kvar. Nu är Halmsted känt som sagt 
en musikstad, eftersom grupperna 
Gyllene Tider och Roxette kommer 
härifrån. 

Spasemester vid 
Balatonsjön

Hunguest Hotel Helios ★★★

Ungrare har tradition för badupp-
levelser utöver det vanliga: De nju-
ter av Balatonsjön – det ungerska 
havet, förutom de mer än 700 varma 
källlorna som har skapat några av 
världens mest exklusiva kurbad. 
Ert boende i den berömda kurorten 
Hévíz vid sjöns västliga sida, bor ni 
endast 500 meter från lyxupplevel-
serna i det helbrägdagörande mine-
ralhaltiga vattnet i Europas största 
naturliga termalsjö, som håller en 
konstant temperatur på 33 grader. 
Här bör man unna sig en simtur 
mellan röda lotusblommor, men ert 
hotell har dessutom massor av gra-
tis spafaciliteter och aktivitetserbju-
danden som pilates, yoga, stavgång, 
vattengymnastik i egen termalbas-
säng förutom ett stort område med 
utomhuspool och barnbassäng. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-

Pris per person i dubbelrum

3.249:-

8 dagar på 3-stjärnigt hotell i Hévíz, Ungern

Weekend i Halmstad

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

Hunguest Hotel Helios

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Ankomst: 
Valfri 21/5-16/9 2011.

 

 

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 17/6 samt 
valfri i påsk 20-21/4, Kristi 
himmelsfärd 1-3/6 och pingst 
10-11/6 2011.

Hotellet tar en lokal kuravgift på 420 HUF 
(ca. 14 SEK) per person över 18 år per natt. 

Trubaduren Lars-Eric Frendberg och 
dragspelsmästaren Lennart Thorstens-
son genomförde en mycket uppskattad 
bygdegårdsturné förra våren. Duon 
reste runt och besökte ett tiotal olika 
bygdegårdar i Västsverige.

– Det var jätteroligt och väldigt 
lyckat. Vi fick komma till många mysiga 
ställen, berättar Lennart.

Ett turnéstopp gjordes i Sommarro 
där arrangören, Prässebo Bygdegårds-

förening, uttryckte sin förtjusning.
– Det här måste vi göra om, 

var responsen som vi fick. På den 
vägen är det och nu är vi tillbaka, 
säger Lennart.

Trollhättesonen Lars-Eric 
Frendberg och Lennart Thor-

stensson har samarbetat på scenen i när-
mare 30 år. Lars-Erics gitarr komplet-
teras med Lennarts dragspel.

– Lars-Erics absoluta styrka är att 
han framkallar skratt och skapar en god 
stämning bland publiken. Han är en 
fantastisk historieberättare och sam-
tidigt en duktig sångare, konstaterar 
Lennart.

Firma Frendberg/Thorstensson 
utlovar ett varierat program med såväl 
finstämda melodier som mer fartfyllda 
låtar.

– En del allsång ska vi nog också 
kunna klämma in, säger Lennart.

JONAS ANDERSSON

Frendberg och Thorstensson underhåller i Prässebo

Lars-Eric Frendberg och Lennart Thorstensson har uppträtt i många olika 
sammanhang under en lång följd av år. På torsdag gästar man bygdegården 
Sommarro i Prässebo.

PRÄSSEBO. En favorit i repris.
Det blir ett kärt återseende 

när Lars-Eric Frendberg och 
Lennart Thorstensson åter 
gästar bygdegården Sommaro i 
Prässebo på torsdag.

– Vi var där förra året och 
lovade att komma tillbaka, säger 
Lennart.

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 VECKA 9

SVINALÄNGORNA

FYRA ÅR TILL

Entré 80:- Från 15 år.
Onsdag 23/2 kl 19

Onsdag 2/3 kl 19


