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Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan  
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en kvart. 
Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och butiker. Ta 
en tur till fristaden Christiania!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
•  Flygbuss till/från Kastrup 

flygplats

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 23/6 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Varma Värmland
3 dagar i Arvika

Comfort Hotel Bristol   
Möt ett av landets mest betagande landskap: Värmlands gröna 
dalar och fjällsidor, glittrande sjöar och hösten, då bär- och svampp-
lockare svärmar den värmländska naturen. Hotellet ligger nära 
gågatan, butiker, caféer och stadsliv alldeles utanför dörren!

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/12 
2012. 

Pris per person i dubbelrum 

899:-
Pris utan reskod 1.049:- 

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
• 2 x lätt kvällsbuffé

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Populära 
Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Superb semesterkombination 
med en av de största och rena-
ste sjöar i hela Italien, vacker 
natur, pittoreska landsbyar och 
betagande utsikter. Vid den 
sydöstliga delen av Garda lig-
ger ert hotell i ett grönt område 
med utsikt över sjön. Ni bor på 
gångavstånd från centrum (1 
km) och sjön (500 m). Garda har 
ett rikt caféliv och olika butiker 
med souvenirer och mode. Ta en 
utfl ykt till några av vingårdarna 
i omgivningen, en segeltur eller 
besök Verona (39 km). 

         Hotel Marco Polo 
2 barn
3-10 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum

från 2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé

Ankomst: Valfri 31/3-2/6, 
9/6-7/7, 14/7-18/8, 25/8-
15/9 och 22/9-22/10 2012.

OBS: Turistskatt ca. 1-5 EUR per 
person/dygn

Pristillägg: 
9/6-13/7 & 25/8-21/9: 900:-

14/7-24/8: 1.400:-

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 89:- 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

Idylliska Mosel
6 dagar i Zeltingen-Rachtig, Tyskland
Wein-und Gästehaus Ames 

Floden Mosel slingrar sig genom 
ett fantastiskt landskap som 
består av vinberg, små pittoreska 
byar, vinmarker som ligger sida 
vid sida och en otrolig idyll, det 
ligger t.ex. en slottsruin som tor-
nar upp sig med utsikt över Mosel 
i närheten. Här kan ni njuta av 
några sköna semesterdagar med 
fokus på livsglädje och upplevels-
er medan ni bor på den otroligt 
mysiga vingården inte långt från 
Zeltingen centrum med restau-
ranger. Köp med vin hem eller 
besök andra vingårdar, städerna 
Trier, Cochem, Belstein och bor-
gen Burg Eltz från 1100-talet.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 2.099:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 flaska vin på rummet
• Kuravgift

Ankomst: 
Söndagar 22/4-23/9 2012. 

W
ein-und Gästehaus A

mes
 

Ett 40-tal konstverk pryder väggarna 
i bibliotekslokalen fram till och med 
den 26 mars. Akvareller, fotografier, 
pennteckningar och oljemålningar 
samsas om utrymmet.

– Det är vår kursledare Lennart 
Karlsson som inspirerar oss. Vux-
enskolans konstvetare träffas varje 
tisdag i Lilla Edet. Det är inte alltid 
som vi målar, ibland nöjer vi oss med 
att prata konst, förklarar Claes Wil-
liam som är en av utställarna.

– Lennart är väldigt storsint, en 

konstvetare som är väldigt kunnig 
inom sin genre. Hans entusiasm 
smittar av sig på oss deltagare.

Vad betyder konsten för dig 
personligen?

– Det är som en inre befrielse att 
kunna skapa en bild som man går och 
bär på. Antingen skapa den direkt 
eller undan för undan se den växa 
fram. Ibland är det som en längtan 
som tar sig uttryck i en bibel. Att i det 
yttre någorlunda kunna skapa, eller 
på något sätt fånga, det som man ser i 
sitt inre, säger Claes William.

De konstnärer som ställer ut 
i Älvängens bibliotek är: Maini 
Moreira, Lisbeth Granberg, Uno 
Hansson, Anita Gustafsson, Anja 
Nurmikumpu, Lennart Karlsson 
och Claes William.

JONAS ANDERSSON

Konstvetare ställer ut i Älvängen
Vuxenskolans konstvetare visar just nu en utställning i Älvängens bibliotek. En av utställarna är Claes William.

NÖDINGE. Expeditionsle-
daren och naturfotografen 
Annelie Utter tar oss med på 
en spännande resa, i ord och 
bild, till Uganda för att möta 
de dimhöljda bergens goril-
lor och andra fantastiska djur. 
Föreläsningen äger rum i Ale 
gymnasium onsdagen den 28 
mars och är ett inslag i ABF:s 
100-årsfirande. 

Annelie Utter var en av de 
första som började med eko-
turism i Sverige. Idag leder 
hon resor runtom i hela värl-
den.

JONAS ANDERSSON

Spännande 
resa med 
Annelie Utter

Naturfotograf Annelie Utter föreläser i Ale gymnasium onsdagen den 28 
mars.

Musik och Skoj
i Glasbruksmuseet, Surte

KG Malm 
& Dan Viktor

Måndag 19 mars kl 1900
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Kvarnvägen 6 i Surte

Fika finns att köpa i 
pausen!
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Välkom
mna!

ÄLVÄNGEN. Konst i olika 
uttrycksformer visas just nu i 
Älvängens bibliotek.

Det är medlemmar ur kursen 
Vuxenskolans konstvetare som 
ställer ut bilder.

Alla alster är dessutom till 
salu.

�������	�
�����������������������	����
��������������������	�	��� � �  �� �!�

"�#��$����%��&
��'���	&(�)

���������	��
����������	
������

����������	�
������

��

���	�����

����
���
��	�
��
�������	
��������	

�������	��������	�

"��*�+�%�

��������
��������
�����������������	�

,��	�����	��*

���	���������
�����������������	

�������
��������	�

 �����
��������	��������	�

������� � � � � �� � �

�����������	�
��������������������


