
Vi önskar er 
God Jul & Gott Nytt År
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!

Vinn en semester till 
natursköna Harz! 
Tävling för läsare av Alekuriren

Du har nu chansen att vinna en 6 dagars vistelse för 2 vuxna arrang-
erat av Happydays på Sporthotel Schulenberg i Tysklands kanske 
vackraste delstat Harz i Mittyskland. Här bor ni på ett fint 3-stjärnigt 
hotell med faciliteter som inomhuspool, relaxavdelning, tennisbanor 
m.m. Vistelsen inkluderar 5 övernattningar med helpension. 

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 3 janua-
ri 2012. Alla de läsare som svarar rätt på frågan är med i tävlingen.

Vart bor Jultomten, enligt sägnerna?

              1. Nordpolen

              2. Japan

              3. Belgien

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!

t 

”

sägnerna?

” 

✂

på Restaurant La 
Castellina

relaxavdelning

garage

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Weekend i Växjö
3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Småland

Best Western  
Royal Corner ★★★★

Vid sjön där vägarna strålade sam-
man har ”vägsjö” – Växjö – vuxit 
fram i det gamla ”smålandet”. Växjö 
är nästan helt omgivet av sjöar och 
därför har en mycket vacker placering 
och en fin utgångspunkt för äventyr i 
det småländska landskapet. 

Ankomst: Fre-lör 20/1-26/5 och 
31/8-15/12 2012.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

 

 
lyxmiddag

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Krogsemester  
i Danmark
4 dagar på historisk krog i Tylstrup, Nordjylland

Tylstrup Kro ★★★

Krogen i stationsbyn 
Tylstrup har sedan 
1644 varit en natur-
lig mötespunkt på vägen till dom-
kyrkostaden Ålborgs fart och fläkt. 
Idag är de vägresande utbytta med 
livsnjutare som gottar sig i krogens 
gemytliga inramningar med några 
avslappnande dagar här på toppen 
av Danmark.

Ankomst: Valfri 13/1-14/6 samt 
24/8-13/11 2012.

 

Natursköna Harz
6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Schulenberg, Oberharz, Tyskland

Sporthotel Schulenberg ★★★

På det atmosfärfyllda Sporthotel Schulenberg har ni alla möjligheter för härliga semester-
dagar i Harz. Vistelsen inkluderar helpension så här behöver ni bara tänka på vad ni har 
lust att se och uppleva. Hotellet har flera faciliteter som attraherar en vuxen publik som 
bl.a. golfträningsbana, tennisbanor samt en trevlig relaxavdelning med swimmingpool. 
Dessutom är hotellet en bra utgångspunkt för vandringsstigar i natursköna omgivningar 
då det gränsar till nationalparken Harz med vackert skogsbeklädda berg som bjuder på 
enastående utsikter över det historiska landskapet som även diktaren Goethe fann inspira-
tion i. Harz sträcker sig över hela tre tyska delstater och är populär både bland naturglada 
turister och kulturintresserade som reser hit för att uppleva t.ex. häxornas Blåkulla och ta 
en ånglokstur upp på toppen av berget. För att inte glömma kejsarstaden Goslar (15 km) 
som är en av Tysklands mest vackraste medeltidsstäder.

Ankomst: Valfri 7/1-10/12 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,30 EUR per person per dygn betalas direkt på hotellet fr.o.m. 1/1 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Schleswig-Holsteins 
mittpunkt
3 dagar på hotell i Neumünster, Tyskland

Ankomst: Tors- och fredagar 
5/1-16/6 2012.

Sporthotel Schulenberg

2 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

inkl. frukost
endast 449:- 

 Pris per person i dubbelrum 

 2.499:-  Pris utan reskod 2.799:-

 
m. hembakad kaka

 
hela dagen

 
vid ankomst

2 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

1 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

Tylstrup Kro

★★★

Upplevelserna ligger bokstavligt på 
ett pärlband runt staden Neumünster 
som ligger ca 10 mil söder om den 
dansk-tyska gränsen och har ett per-
fekt läge mitt i delstaten Schlesvig-
Holstein mellan Vadehavet och 
Östersjökusten. Här väntar hansastä-
der och medeltidsidyller på dig men 
även golfbanor och storstadsäven-
tyr- oavsett vad som lockar just dig 
så kan du hitta det mesta i området 
runt Neumünster. På en utflykt kan 
man dessutom också besöka kultur-
pärlorna Lübeck och Hamburg.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Öppet vardagar kl. 8-15.30 och helger 10-15.BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. Bilsemester med


