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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna 
vardagar kl. 8-15.30
och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Nordtyskland

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

Nordik Hotel Am Tierpark ★★★

Güstrow, även sedan 2006 kallat för 
Barlachstadt efter konstnären Ernst 
Barlach, söder om Rostock är en 
praktfull och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Med ett boende 
på Hotel Am Tierpark har man en 
perfekt utgångspunkt för att gå på 
upptäcktsfärd i historien – men ock-
så för att uppleva några av områdets 
härligaste attraktioner: Hotellet lig-
ger i utkanten av Güstrow, bredvid 
ett tropiskt bastu- och badland samt 
stadens natur- och upplevelsepark 
där man kan komma nära inpå var-
garna och gå under vattnet genom 
tunneln. Tycker ni om kulturupple-
velser så ger stadens vackra renäs-
sansslott, domkyrkan och inte minst 
kulturstäderna längs östersjökusten 
en levande inblick av hansastäder-
nas ofattliga rikedom.

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 2011.

Sommarnostalgi i Småland

Hotel Ljunga Park ★★★

Upplev den småländska gästfriheten 
på det exklusiva Hotel Ljunga Park 
– Nordeuropas största trähus – som 
ligger mitt i de evigt gröna skogarna. 
Kurgäster har strömmat hit i över 
hundra år för att njuta av de rekreativa 
omgivningarna och den charmerande 
byggnaden som omkring årtusend-
skiftet blev förvandlad till ett modernt 
hotell med generösa rum, krog, vinkäl-
lare, relaxavdelning och toppmodernt 
kök. Allt med känsla för den klassiska, 
svenska herrgårdsmiljön och med 
hög servicenivå. Här bor ni i de mest 
idylliska omgivningarna en sommar i 
Småland kan erbjuda, bland de röda 
trähusen med vita knutar, glittrande 
badsjöar och skogens röda guld.

Ankomst:
Söndagar t.o.m. 7/8 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:-

Pris per person i dubbelrum

1.999:-
Pris utan reskod 2.299:-

6 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Sävsjö

Güstrow – en upplevelse

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Hotel Ljunga Park

 

NYHET!
Efter en stark önskan från våra kunder:

Nordik Hotel Am Tierpark

 

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

ALAFORS. 400 perso-
ner kom för att dansa 
till Streaplers i Furu-
lundsparken.

Det var fullt ös på 
rotundan från första till 
sista låt.

– Vilken fantastisk 
publik, konstaterade 
Streaplers sångare, 
Kenny Samuelsson.

Prognosen skvallrade om regn 
och eventuellt åska. Arrangö-
ren kunde dock dra en lättna-
dens suck när molnen sking-
rade sig och solen tittade fram 
på fredagseftermiddagen. Det 
blev en riktigt skön fredags-
kväll i Furulundsparken, som 
de 400 besökarna fick uppleva.

– Förra året var det regn 
och rusk när vi gästade Furu-
lund, det ville vi inte vara med 
om igen. Nu blev det en rik-
tigt fin danskväll, sammanfat-
tade Kenny Samuelsson.

För Kenny Samuelsson, 
som bor i Torp, utgör Furu-
lundsparken något av hem-
maplan. Det var många be-
kanta ansikten som han såg i 
publikvimlet denna junifre-
dag.

– Det är något speciellt att 
få komma till Furulund och 
spela. Här var jag mycket i min 
ungdom. All heder åt Ahla-
fors IF som håller folkparken 
levande. Det är en fantastiskt 
vacker plats, avslutar Kenny 
Samuelsson.

400 dansade 
till Streaplers
– Fullt ös på rotundan hela kvällen

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Det populära dansbandet Streaplers lockade 400 besökare till Furulundsparken i Alafors i fredags kväll.

Kenny Samuelsson från Torp trivdes med att få spela på 
hemmaplan.   

Boka på stenaline.se/LEGOLAND 
eller ring 031-704 00 00. 
Bokn avg vid personlig service. 
Boende i samarbete med Sembo.

*Lillsemester 3 nätter inkl 1 dags entré till LEGOLAND. Prisexempel: Båtresa t/r per bil fr 1290:- 
boende i 8-bäddshus 2 eller 3 nätter fr 5048:-, 1 dags entré fr 2030:-. Totalpris från 8368:-. 
Ankomst tis 5/4–14/4, 26/4–26/5, 7/6–16/6, 16/8–13/10, 25/10–30/10 samt ankomst 
sön–mån: 3/4–13/4, 25/4–15/6, 14/8–12/10, 23/10–30/10 (ej 12/6) 2011.

Mer äventyr 
än någonsin!
Låt fantasin från dina LEGO® byggen hemma bli till 

verklighet på LEGOLAND® På andra sidan vägen lockar 

upplevelsecentret Lalandia Billund med jättelekland 

och 10 000 kvadratmeter tropiskt badparadis.

Psst! Barnen får fri entré till 89 danska attraktioner i 
sommar. Visa bara upp er biljett från LEGOLAND resan. 

Läs mer på stenaline.se/barnsligt skoj 

Bo 3 nätter betala för 2  
fr1046:-*

/person inkl. boende, entré och båtresa  

GÖTEBORG – FREDERIKSHAVN • VARBERG – GRENÅ
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Vi har försäljning och utställning av hantverk
träarbeten, lappteknik, vävda textilier, stickat, tovat, 
keramik, smycken, smide m.m.

18/6 -21/8 2011 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem) 

Öppet: tisd-sönd 11-18 
stängt måndagar, midsommarafton 

och midsommardagen

Vernisage
18/6 12.00


