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DAMMEKÄRR
MARKNAD

VÄLKOMNA! OK ALEHOF
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Alsace för finsmakare
6 dagar i Guebwiller, Frankrike
Hotel de l’ange ★★★

Här bor ni mitt i den klassiska, 
franska byidyllen Guebwiller, 
där ni kan besöka den tradi-
tionella marknaden tisdag och 
fredag i stadens centrum. Ert 
hotell, som ägs av ett franskt-
italienskt par, ligger endast 
500 m från stadskärnan och har 
utsikt över vinmarkerna, som 
Alsace är speciellet känt för.  
Den blandade nationaliteten 
skiner bland annat igenom i 
hotellets restauranger, där den 
typiska Alsace-maten influeras 
av det italienska köket. Förutom 
gourmerestaurangen har hotell-
et en tapasrestaurang, där det 
spelas livemusik varje torsdag. 

Pris per person i dubbelrum

2.799:-
Pris utan reskod 3.099:-

Domaine Materne Haegelin

Du Vieil Armand 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
21/10 2012. 
OBS: Turistskat 1 EUR per person/dygn. 

      Hotel de l’ange

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

Tanum Strand ★★★★

Semesterorten är ett av landets mest pop-
ulära och samtidigt mest familjevänliga med 
en mängd med aktiviteter: Spaavdelning, 
inom- och utomhuspool, After Beach-club 
och aktiviteter för barnen i vecka 42. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  Valfri 
10/9-18/12 2012. 
Endast slutstädning.

Barnklubben Krabbklubben 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: Valfri 8-11/9, 20-24/9, 1/10, 6-8/10, 14/10-27/11 och 
1-19/12 2012. 
 

Pris per person i dubbelrum

899:-

Museum 
 

endast 1.199:- 

endast 1.549:- 

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:
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samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  0771-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 0771-1707070

Roaddust Management & HPM

www.kungalvsparken.se

Bugga loss!

NYBÖRJAR-
KURS I BUGG
7 onsdagar med

start 19 sept.  
kl. 18–19.30

525:-
Utmarksv. 8 (Sysport)

Anmälan och info 
tel. 0702-08 76 34

eller via mail
pac@telia.com

SURTE. Nu på måndag den 27 
augusti gästas Surte glasbruksmu-
seum av jazzbandet Morabeza som 
kommer att spela live i hyttan. Kväl-
len arrangeras av Museets vänner 
och i pausen blir det fikaservering. 
Biljetter finns på museet och Surte 
bibliotek.

Höstens program innehåller även 
flera olika konstutställningar och 

först ut är Anette Kilden-Berglund, 
som ställer ut tavlor i olja mellan den 
19 augusti och 16 september. 

Surte kyrkas 100-årsjubileum firas 
med en utställning mellan den 23 
september till 21 oktober. Mellan 
den 4 och 25 november visar fören-
ingen Lapphexorna upp lappteknik 
och kviltning. 

JOHANNA ROOS

Jazz och konst i Surte
Konstnären Anette Kilden-Berglund visar vackra tavlor på Glasbruksmuse-
et i Surte.

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    


