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Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund   
Stans  exklusiva och äldsta hotell är ert hotell som ligger mitt i 
centrum och dess charmiga och eleganta byggnad från 1800-talet 
har utsikt över Stadsparken.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/6 2012.                Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag

Grand Hotel Lund

Extranatt 
endast 449:- 

Romantisk slottsuplevelse
4 dagar i Mec kleburg-Vorpommern

Schloss Frauenmark
Det lilla slottet är helt unikt och lig-
ger nära Törnrosaslottet i Schwerin 
(31 km) och Wismar (63 km) vid 
Östersjökusten.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.099:- 

• 3 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x champagnebrunch 
• 3 x 3-rätters middag
•  1 x sherry som välkomst 
•  1 x te &  scones 
   (endast t.o.m. 3/4 2012)

Ankomst: Valfri t.o.m. 3/4 
samt sön-tis 8/4-28/8 2012. 

Schloss Frauenmark

Sommar i Danmark
3 dagar i Fredericia
Trinity Hotel
Finns det något så somrigt som en 
sommarsemester i grannlandet 
Danmark med långa, ljusa nätter, 
vita sandkullar, öppna vidder och 
dansk gemytlighet och stämning? 
Fredericia är placerat mitt i landet 
och är en perfekt utgångspunkt 
för en semester där ni har chans-
en att uppleva Danmarks största 
sommarattraktioner. När ni bor 
på Trinity Hotel, bor ni vackert i 
utkanten av Fredericia bara ett 
stenkast från stranden, där den 
gröna bokskogen växer ända ner 
till vattnet. Härifrån är det endast 
6 km in till Fredericias centrum, 
där det är liv och glada dagar i de 
blomsterklädda gågatorna.

Pris per person i dubbelrum

699:-
Pris utan reskod 849:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Ankomst: Valfri 1/7-3/8 
2012. 

Endast slutstädning. 

Trinity Hotel

2 barn 
5-13 år 
½ pris

4 dagar m. frukostbuffé
& 2 x sommarbuffé 
endast 1.499:- 

OBS: Reser du 
ensam m. barn?

Priset och barnrabat-

terna gäller även för 

1 vuxen med barn. 

Legoland 53 km

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

Handarbetscaféet på Repslagarmuseet har dragit igång för säsongen. Varan-
nan torsdag håller caféet öppet för dem som vill träffas över en kopp kaffe, 
sy, sticka och virka tillsammans. Deltagarna byter idéer med varandra sam-
tidigt som kreativiteten flödar i form av hantverksarbete. Hemslöjden firar 
i år 100 år varför vårens gemensamma projekt är att skapa ett löv till en 
samlingsutställning.              Text och bild: Jonas Andersson

Kreativt skapande på Repslagarmuseet
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NÖDINGE. Årets första barn-
kulturarrangemang ägde rum 
i Ale gymnasium i lördags. 
Det var musikerna ”Tompa” 
och ”Mackan”, mer kända 
under namnet LongKalsong, 
som stod för underhållning-

en.
– En mycket lyckad och 

uppskattad föreställning. Be-
söksantalet uppgick till 100 
personer, säger kultursekre-
terare Lisa Haeger.

Nästa publika arrange-

mang sker söndagen den 19 
februari då gymnasiets tv-
studio gästas av Ensemble 
Yria. Det blir en teater på 
temat rymden.

– Med utgångspunkt i 
barns frågor om rymden och 

universum spinner denna 
musikaliska fantasi med 
sånger, rytm och rörelse. Det 
blir ett äventyr som sträcker 
sig ända in i oändligheten, 
förklarar Lisa Haeger.

JONAS ANDERSSON

Uppskattad föreställning med LongKalsong

LongKalsong bjöd på musikalisk show i Ale gymnasium i lördags eftermid-
dag.

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning


