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

Öppet vardagar kl. 8.00-15.30
och helger kl. 10.00-15.00 

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. Barnrabat vid 2 betalanda vuxna.

Vi önskar er 
en glad sommar

3 dagars weekend på 4-stjärnigt hotell i Malmö centrum, Skåne

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Dersau, Tyskland 4 dagar i Skærbæk Ferieby, Sönder Jylland 6 dagar på hotell i Niederbronn-les-Basins, Frankrike

 med kaffe & kaka

 greenfee på 
 3 olika golfbanor

 badmintonhall 
 & fitnesscenter

 i Le Cave de Cleeburg

Malmö är staden som är full med överraskningar och har många fördelar genom att vara 
granne med Wonderful Copenhagen. Under en weekend kan du få full valuta för pengarna 
när ni bor på det flotta 4-stjärniga Clarion Collection Hotel Temperance som ligger mitt i 
centrum omgivet av sevärdheter. Här är 500 m. till Malmöhus Slott och den gamla stadens 
pittoreska kvarter, torg och små sidogator som är särskilt butik- och restaurangtäta. Efter 
den goda middagen lördag kväll på Restaurang Skeppsbron 2 som ligger med utsikt över 
kanalen kan det rekommenderas en romantisk promenad längs stadens kanaler och i 
parkerna vid renässanslottet, där även Casino Cosmopol ligger. 

Clarion Hotel Temperance ★★★★

Hotellet ligger precis mitt mellan den gamla staden och Kungsparken/Slottsparken. På 
hotellet finns restaurang, bar, hiss, bastu och parkeringsgarage (mot en avgift på 200 SEK 
per dygn). Hotellets garage har begränsad plats. Det kan ev. reserveras plats i förväg! 
Hotellet är rökfritt. Alla rum har badrum, radio, telefon, internetuppkoppling, TV samt 
minibar. Hotellet är rökfritt.

Ankomst: Fredagar 19/8-16/12 2011.

endast 549:- Endast slutstädning

Hotel Waldblick
Galerie Leiber´s ★★★

Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer än 
200 små och stora sjöar. Vid den 
största av dessa sjöar, Plön See hittar 
man den lilla byn Dersau, där värds-
paret Leiber står redo att välkomna er 
till det nyrenoverade Hotel Waldblick 
Galerie Hotel Leiber’s, som ligger 
vackert och endast 500 meter från 
idylliskt belägna sjön.

Skærbæk Ferieby
Ta med familjen på en härlig liten 
minisemester som bjuder på både his-
toriska upplevelser och aktiviteter för 
hela familjen på Skærbæk Ferieby, en 
stugby som ligger 8 km från Nordsjön 
och 21 km från Danmarks äldsta stad 
Ribe. Semesterbyn består av 46 nya 
och moderna semesterhus som ligger 
precis vid ett stort aktivitetscenter 
med badland och en 53 meter lång 
vattenrutschbana, bastu, spa- och 
ångbad – här finns också bowling-
hall, tennisbanor, lekland och ett nytt 
konstnärshus med bl.a. keramik.

Hotel du Parc   
Det mysiga lilla Hotel du Parc lig-
ger i den charmerande kurstaden 
Niederbronn-les-Bains i den norra 
delen av den gröna bergskedjan 
Vogeserna. Staden är känd för sina 
termiska källor och har sitt eget kur-
center med möjlighet för att beställa 
spabehandlingar. I staden hittar ni 
en offentlig swimmingpool samt ett 
stort och berömt casino. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris uran reskod 1.599:-

Pris per stuga (max 6 sängar)

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Pris per person i dubbelrum

2.449:-
Pris utan reskod 2.749:-

Lyxweekend i Malmö

Schleswig-Holsteins idyll
Familjesemester 
i Danmark Vinprovning i Alsace

Bra Barnrabatt

Bra BarnrabattAnkomst: 
Valfri t.o.m. 17/12 2011.

Ankomst: 
Sön-tis 28/8-11/10 
samt 23/10-27/12 2011.

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 26/10 2011.
OBS: Turistskatt på 0,70 EUR per 
person/natt betalas direkt på hotellet.

Alekuriren och Happydays önskar alla en glad sommar. 
Tack till alla er reseglada läsare, som gör vår reseservice till en succé. 

Vinn en semester 
i Malmö!
Tävling för läsare av Alekuriren

arrangerat av Happydays på Clarion Hotel Temperance i centrum av 
Se Vistelsen till vänster

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 1. au-
gusti 2011. Alla läsare som svarar rätt på frågan är med i tävlingen.

Hur många stjärnor har Clarion Hotel Temperance?

1. ★★★    ★★★★      3. ★★★★★ (Sätt X)

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” Bra Barnrabatt

håg reskoden: Alekuriren

t.
NYHET!
Ring och beställ din semester –
Nu har vi även öppet på helgerna!

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Tel nr:

✁

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.649:-


