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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
 

GÖTEBORG. Repslagarmu-
seet deltog traditionsen-
ligt på årets TUR-mässa, 
som arrangerades på Svens-
ka Mässan det gångna vecko-
slutet. Montern återfanns på 
andra våningen i den så kall-
lade Sverigehallen.

– TUR-mässan är ett vik-
tigt skyltfönster för oss. Vi 
knyter kontakter med olika 
researrangörer och vår mål-
sättning är att få bussbolagen 
att stanna till vid museet när 
de gör sina utflykter i Väst-
sverige, säger Bernt Lars-

son.
Hela torsdagen och fre-

dagsförmiddagen var tilläg-
nad fackbesökare, resterande 
tid höll mässan öppet för all-
mänheten.

– Det cirkulerar många be-
sökare under de här dagarna 
och vi är väldigt stolta och 
glada över att få vara med och 
sätta Ale kommun på kartan, 
avslutar Bernt Larsson.

Repslagarmuseet på TUR-mässan

MÄSSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Många nyfikna besökare kom till Repslagarmuseets monter 
på TUR-mässan.

Hans-Åke Mattsson snurrade tombolan.
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Live på bio från 
Kungliga Operan

Världens mest kända opera

Carmen
Av georges Bizet
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

31 mars kl 15

Här köper du biljetter:
• Nödinge Bibliotek
• Ale Bokhandel, Nödinge
• Allans Bokhandel, Älvängen

Du kan även boka biljetter, maila
då till folkets.hus@telia.com

www.livepabio.se

Medborgarhuset
Alafors

Grundpaket
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HEEMSSIDDA
UTAN LÖPANDE AVGIFTER

Vi hjälper dig 
gärna med
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