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Tysklands prakt
4 dagar i Schles wig-Holstein

Hotel Ulmenhof 
Området är vackert, barskt och 
fängslande med bl.a. Vadehavet. 
Ert familjeägda hotell är i vacker 
gammal villa i jugendstil nära 
centrum i Bredstedt.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstcocktail
•  10 % greenfeerabatt på 

Golfclub Hof Berg
• Kuravgift

 
Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2011 samt 8/1-29/3 och 10-
24/4 2012. 
 

Centrumhotell i Berlin
3 dagar vid Kurfürstendamm 

Grand City Hotel Berlin Kudamm 
Nyrenoverat hotell med nära till caféer, 
shoppingcentret KaDeWe, Berlin Zoo, Alexander-
platz, Museumsinsel och Brandenburger Tor (allt inom 7 km).

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/12 2011 samt 3/1-30/3 2012. 
 

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink
• Kuravgift

3 övernattningar

endast 1.399:- 
1 barn

6-14 år ½ 
priset 

Herrgårdsweekend 
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård 
Herrgården är fylld med lyx, 
historia, tradition och har anor 
ända från 1300-talet, en mysig 
allé, gulmålade träfasader, en 
välrekommenderad restaurang 
och är omgiven av gröna träk-
ronor. Njut av salonger, rum med 
öppna spisar, vackra tapeter, 
enorma ljuskronor och äkta nor-
disk själ. Naturen här vid foten 
av Hunneberg och Halleberg 
hör till världens mest älgrika 
områden, och här ligger även 
Vänern samt Göta Älvs berömda 
kanaler och slussar. Besök bl.a. 
Vänersborg och Trollhättan!

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagskaffe 

med hembakat
• 1 x middagsrätt
• 1 x 5-rätters middag 
T.o.m. 18/12 2011 ersätts lördagens 
5-rätters middag med stort julbord. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
16/12 2011 samt 13/1-15/6 
2012. Valfri fl era helgdagar  
2012 – ring & hör! 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Ronnums Herrgård

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:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

ALAFORS. På lördag förkun-
nas det vem som blir Ale 
Lucia 2011.

Kröningen äger rum i Furu-
lundsparken.

Ceremonin sätter punkt för 
Ahlafors IF:s traditionella jul-
marknad.

De senaste åren har det varit snö och 
kallt när Ahlafors IF arrangerat sin 

julmarknad i Furulundsparken. Hur 
det blir med den varan återstår att se. 
Hur som helst kommer julgranen att 
vara pyntad och dans runt densamma 
är att vänta för alla barn. Vidare ut-
lovas lotterier, fiskedamm och hant-
verksförsäljning. Dessutom finns 
chansen att fynda årets julgran och 
kärve.

Julmarknaden avslutas med ett 
framträdande av kommunens ljus-

drottning och hennes tärnor. 
Kröningsceremonin ser i år 
lite annorlunda ut.

– Ale Lucia 2011 kommer 
att få sin ljuskrona tänd på 
scenen, så har vi inte gjort ti-
digare. Nytt är också att krö-
ningen förrättas av Robert 
Andersson-Vestlund, känd 
som sångare från bandet No 
Tjafs. Robert kommer också 
att ha sällskap av fjolårets 
lucia, Ellenor Lorentsson, 
berättar lussemamman Gu-
nilla Johansson.

Det första officiella fram-
trädande gjorde luciakandi-
daterna i torsdags då de gäs-
tade PRO Ale Norras möte i 
Medborgarhuset.

Luciakröning stundar 
i Furulundsparken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så här såg det ut när fjolårets ljusdrottning, Ellenor Lorentsson, äntrade Furulundsparkens rotunda. Nu på lördag sker krö-
ningen av Ale Lucia 2011.               Arkivbild: Allan Karlsson

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

Lördag 10/12 kl 15. Matiné.
Söndag 11/12 kl 15. Matiné.

Happy Feet 2 3D

Söndag 18/12 & Onsdag 21/12

Sherlock Holmes
www.alefolketshus.se

Kommande

Simon och 

Ekarna
Fredag 9/12 kl 18.30 
Söndag 11/12 kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER
i Skepplanda församlingshem
3 advent 11 december 18.00

Vi sjunger in julen tillsammans!
Luciatåg och Körsång

Kaffeservering

VÄLKOMNA!

– Arrangören testar ny krönare

0320-87003

JOKKMOKKS  
VINTERMARKNAD

ICE-hotel Jukkasjärvi
Avr: 1 febr. 2012  7590:-

Buss, hotell ,fruk., midd., entré, reseled. ingår.

Buss från Halland- Västra Götaland  
och Skaraborgs län. 

 Program o info 0320-87003


