
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Öppet vardagar kl. 8.00-17.00
och helger kl. 10.00-15.00 

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  

Teknisk arrangör:Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabat vid 2 betalanda vuxna – ring och hör.

Vi önskar er 
en glad sommar

4 dagars semester på 3-stjärnig krog i Pronstorf, Nordtyskland

8 dagar i egen lägenhet i Bad Gastein 6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Kolding 4 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Skåne

Det stora sjö- och backlandskapet Naturpark Holsteinisches Schweiz ligger mittemellan Kiel 
och Lübeck i Schleswig-Holstein söder om den dansk-tyska gränsen. Vid flodkanten av en av 
naturparkens 200 sjöar; Wardersee, ligger den lilla byn Pronstorf, som nästan bara rymmer en 
herrgård, en kyrka och en landsvägskrog – men den är väldigt mysig. Pronstorger Krug ligger 
t.ex. endast en halv timmes körning från områdets stora flaggskepp: Lübeck (30 km). Den 
berömda medeltidsstaden, som står på UNESCOs lista över världsarv, är charmerande med sina 
originala korsvirkeshus. Det kan varmt rekomenderas att ta en sväng förbi legendariska Café 
Niederegger i Lübecks Altstadt. Det historiska marsipanhuset från 1880 är en dröm för alla som 
gillar det söta, för här används marsipan i allt från tårtor till varm chokolad, som serveras under 
ljuskronorna i de fina salongerna.  

Pronstorfer Krug ★★★

Krugen ligger i lantliga omgivningar i utkanten av Pronstorf ca. 850 meter från Wardersees 
sjökant. Krogen är mysig och personligt inrättad med faciliteter som restaurang, krog, bar, och 
det finns gratis trådlöst internet på hela krogen. I den mysiga trädgården finns  solterrass med 
solstolar och uteservering samt en mindre utomhus pool, som är öppen när det är fint väder 
under sommaren.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012.

Här har ni flera möjligheter för att 
utforska Österrike på egen hand. Ni 
bor med gångavstånd från centrum 
i kurstaden Bad Gastein, som ligger 
på 1000 meters höjd och är känt för 
sin friska bergsluft. Om ni har lust att 
gå ut och äta så hittar ni flera res-
tauranger här. Bad Gastein har sam-
tidigt ett hav med förslag till en aktiv 
semester som t.ex. fantastiska van-
drarturer, tennis, golf eller badland.
 
Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 13/10 2012.

Best Western Hotel 
Kolding City ���
Kolding ligger fint beläget vid Kolding 
Fjord på Jylland och här ligger Hotel 
Kolding City i ett lugnt, grönt område 
strax vid Byparken – här finner man 
också Legeparken, där de små kan 
roa sig med gratis båttur, lektorn, 
rutcshbanor och minigolf. Men i 
Kolding finns det också mycket att 
se på för de vuxna. Ni bor på gång-
avstånd från det gamla kungaslottet 
Koldinghus. 

Ankomst: Mån-tis 25/6-20/8 2012.

Clarion Hotel 
Temperance ����   
Malmö är staden som är fylld med 
överraskningar och är ett utmärkt val 
för en extra liten sommarsemester. 
Upplev klassiska storstadsupplevel-
ser eller strosa i den gamla stadens 
pittoreska kvarter med mysiga buti-
ker och caféer. Sen kan även Tivoli 
i Köpenhamn nås på en halvtimme. 
När ni bor på ert flotta och 4-stjär-
niga centrumhotell har ni staden med 
alla dess aktiviteter på gångavstånd 
såsom shopping, sevärdheter, sol, 
strand och vatten. 

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Pris per person i dubbelrum

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Krogsemester i 
Schleswig-Holstein

Lägenhet i Österrike I Danmarks mitt Sommar i Malmö

OBS: Slutstädning kostar 45 EUR, beta-
las vid ankomst. Kuravgift 2 EUR per 
person/dygn.

Endast slutstädning.

endast 1.499:- Ankomst: 
Valfri 17/6-13/8 2012.
Endast slutstädning.

Alekuriren och Happydays önskar alla en glad sommar. 
Tack till alla er reseglada läsare, som gör vår reseservice till en succé. 

Bra Barnrabatt

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Tel nr:

✁

OBS!  Pris per lägenhet 

(max. 2, 4 el. 5 sängar) 

 från3.149:-
Pris utan reskod 3.449:-

Pristillägg t.o.m. 17/8: 400:-

Bra Barnrabatt

Vinn en krogsemester 
i Schleswig-Holstein
Tävling för läsare av Alekuriren

i Nordtyskland arrangerat av Happydays på Pronstorfer Krug 
mittimellan Kiel och Lübeck. Se Vistelsen till vänster

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 
1 augusti 2012. Alla läsare som svarar rätt på frågan är med 
i tävlingen.

Pronstorfer Krug?
1. Wismar           (Sätt X)

Skicka svaret till: 
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Legoland


