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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:

Alekuriren

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

BACKAMO. Bondens och 
skogens dagar arrangeras 
på Backamo lägerplats till 
helgen.

Det sker för 15:e året i rad.
– Vi hoppas på gott väder 

och lika många besökare som 
vanligt, säger Göran Anders-
son i arrangemangskommit-
tén.
Utmärkande för just Bondens och 
skogens dag på Backamo är att fören-
ingslivet visar upp sig och att massor av 
folk jobbar ideellt för sina respektive 

föreningar.
– Det är ett stort arrangemang med 

inriktning på skogsbruk och hemslöjd. 
I år kommer vi att få besök av inte 
mindre än 130 knallar, berättar Göran 
Andersson.

Två heldagar med aktiviteter för 
hela familjen är att vänta 1-2 septem-
ber. Invigningstalet hålls på lördag 
förmiddag av LRF:s distriktsord-
förande, Paul Christensson. Samma 
dag väntar kallblodsutställning och på 
söndagen stundar DM i skogskörning.

– Musikutbudet är som alltid brett. 
Det är alltid härligt att få njuta av gläd-

jen som uppstår kring spele-
män och sångare som strålar 
samman. Allspel och buskspel 
blir det under hela helgen, för-
klarar Göran Andersson.

En utställning av gamla 
bilar och motorcyklar lär 
säkert fånga mångas intresse. 
Vidare kan nämnas frilufts-
gudstjänsten som äger rum på 
söndag förmiddag.

Skepplanda Hemvärns- och 
Kulturförening svarar även i år 
för bevakningen av området.

– Att folk blir hungriga 
under en heldag på Bondens 
dag vet Hushållningssällska-
pen och dukar därför upp med 
rejäla kvantiteter ärtsoppa, 
kaffe, våfflor och så vidare. 
Förutom basmaten serveras 
hemlagade delikatesser som 
brynost, kalvdans och äggost, 
avslutar Göran Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Bondens dag 15-årsjubilerar
Nu till helgen, 1-2 september, blir det Bondens dag på Backamo lägerplats. I fjol lockade ar-
rangemanget 15 000 besökare. Kallblodsutställning blir det på lördagen.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

MusikcaféMusikcafé 
4 september

Nols kyrka 18.30
  

Maria Edén, sång och violin
Arne Murby, piano

 
”Från Puccini till Povel””Från Puccini till Povel”

 
Blandad kompott med klassiska 

pärlor, jazz, visor med mera.
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