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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
17/12 2012 samt 3/1-31/5 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Semester i Nordtyskland
3 dagar i Sterdebüll, Schles wig-Holstein

Landhaus Sterdebüll ★★★

Trevligt hotell i Nordtyskland nära Nordsjön, Sylt och mysiga byar. 
Besök t.ex. kanalstaden Friedrichstadt (41 km) och hamnstaden 
Husum (23 km).

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2012 samt 1/2-9/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:- 

Landhaus Sterdebüll

endast 1.299:- 

Weekend i Södra Dalarna

Best Western Grand Hotel Elektra ★★★★  
Dalarna är vacker natur som omsluter alla de större och mindre 
sjöarna som finns i landskapet. Det är också kultur, musik och ett 
spännande köputbud. I södra Dalarna ligger Ludvika, en mindre 
stad, där man kan hitta alla ingredienser till en lyckad weekend. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:- 

Ankomst: Fre- och lördagar 
11/1-25/5 och 6/9-14/12 2013.

Endast slutstädning.

3 dagar i Ludvika

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu

Julöppet! 

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

DAMMEKÄRR. På med skidor-
na, säsongen har börjat.

I lördags invigde ett 50-tal 
åkare spåren i Dammekärr 
och inför helgen som kommer 
går snökanonerna för fullt.

Skidsäsongen kunde inte fått en 
bättre start. Strålande sol, nylagd snö 

i spåren och en massa godsaker vid 
OK Alehofs nybyggda målstuga. 

Kjell Thorberntsson, som ingår 
i klubbens spår- och maskinkommit-
tén, är mycket nöjd med lördagens 
aktiviteter. 

– Det kom mycket folk, vilket var 
jätteroligt. Mellan 50 och 60 besö-
kare kunde vi räkna till och i alla 

åldrar. Nu fortsätter spår-
arbetet. Till helgen väntas 
varmare väder så vi har tänkt 
dra igång kanonerna natten 
mellan torsdag och fredag. 

Arbetet med att lägga 
spåren påbörjades redan 
förra söndagen, då från bar-
mark, så att det ligger mycket 
arbete bakom de glänsande 
skidspåren är lätt att förstå. 

JOHANNA ROOS

– Skidspåren klara i Dammekärr

De ä bar å åk!
Invigningsåk. OK Alehofaren Monica Blick gav järnet i Dammekärrs nya skidspår i lördags. 

Välkomna!

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18
Entré 80kr • Från 11 år

De fem legenderna
Fredag 21/12 kl 13

Entré 60kr • SV tal • Från 7 år

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Kommande
- Berättelsen om Pi
- Sune i Grekland
- Mammas pojkar

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Verdis opera om det antika 
Egypten har ikonstatus i 

operavärlden.

Lördag 15 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Aida av Giuseppe Verdi

gå 2 för 1
200:-

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


