
Alekuriren och Happydays säger tack för det gångna 
året till alla resglada läsare, som ständigt gör vår rese-
service till en succé. Vi ses igen nästa resår!

Vi önskar er God Jul 
& Gott Nytt År

Vad säger traditionen att man ska göra 
om man står under en mistel?

              1. Dansa 

              2. Pussas

              3. Sjunga 

Namn:  ____________________________________________

  _________________________________________________

Adress:  ___________________________________________

  _________________________________________________

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen 

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Lycka till!

Vinn en semester till Landhaus Sterdebüll  
Tävling för läsare av Alekuriren

Du har nu chansen att vinna en 2 dagars bilsemester 
för 2 vuxna arrangerat av Happydays 
på Landhaus Sterdebüll. Läs mer 
om hotellet nedanför tävlingen. 

Skicka svaret på nedanstående 
fråga till Alekuriren innan 
den 13 januari 2013. 
Alla läsare som svarar rätt på 
frågan är med i tävlingen.

inkl. aperitif

tar på Mosel och Rhen 

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Pris per person i dubbelrum

2.149:-
Pris utan reskod från 2.449:-

Landhaus Sterdebüll ★★★  
På det 3-stjärniga Landhaus 
Sterdebüll i den lilla byn Sterdebüll 
kan ni få några härliga och upplev-
elserika semesterdagar. Och det är 
lätt att ta sig hit, för det tar bara 
omkring trekvart att köra från den 
dansk-tyska gränsen. Området kal-
las också Nordfriesland och bjuder 
på både Vadehavet som har det 
karaktäristiska landskapet med val-
lar och fördämningar samt de små 
mysiga byarna. Besök t.ex. kanalst-
aden Friedrichstadt (41 km) med de 
väldigt speciella gavelhusen.

Hotel Skansen ★★★★  
Tillbringa ett par dagar på en av 
Sveriges mest idylliska scener: Öland 
har en helt enastående natur som har 
gjort det lilla ösamfundet utanför 
Sveriges östkust till en turistmagnet. 
I det mysiga gamla färjeläget ligger 
ert hotell med historiska byggnader 
med anor från 1700-talet. Här finns 
modernt spa- och wellnesscenter och 
en riktigt bra restaurang. Värden är 
dessutom whiskyentusiast och har 
skapat en av Sveriges största whis-
kysamlingar med mer än 900 sorters 
whisky. 

Hotel Zum Guten Onkel 
Staden Bruttig ligger där Mosel är 
som allra mest pittoresk och sling-
rar sig genom ett landskap av vin-
terrasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Bruttig hade redan 
under romartiden en viktig roll och 
i dag är stadens kullerstensbelagda 
gator där vinrankor smyckar husgav-
larna, det gamla rådhuset, romerska 
viadukten och broar över floden sam-
lade i en Moselidyll. Vinturerna vän-
tar på er, både i Bruttig och i grann-
byn Beilstein (3 km), som många 
kallar Mosels mest romantiska. 

Bland bergen i Österrike
8 dagar i Wes tendorf
Gasthof Lendwirt ★★★  
Mitt i en lugn vacker dal ligger det familjeägda hotellet där frun i huset hälsar dig varmt välkom-
men in i deras atmosfärsrika hem och liv med personlig betjäning. Man vet att man är i Österrike 
när man känner den rena alpluften och ser hotellets blomsterlådor. Och här trivs familjerna 
perfekt med både lekrum och lekplats! Vill barnen ha mer kan man ta sig till Westendorf (3 km) 
där Waldstadion Lekplats finns. Ta en tur i området: I Westendorf finns allt från pubar till prom-
enadstråk. Man kan även besöka Salzburg (138 km) med vackra barocktorn och kyrkor. Känns 
staden bekant är det inte så konstigt: Här spelades musikalen ‘Sound of Music’ in – dessutom är 
det kompositören Mozarts hemstad. Även den berömda kur- och badorten Zell Am See (74 km) 
finns inom avstånd från ert hotell om ni önskar ett gott bad, avkoppling och vackra vyer. Sydöst 
in på den tyska gränsen och hissen 124 meter upp finner ni ett turistmål med vassa klor – Hitlers 
Örnnästet (102 km).  

Ankomst: Valfri 5/5-8/6, 24/8-6/10 samt lördagar 15/6-17/8 2013.  
OBS: Kuravgift på 1,50 EUR per person från 15 år per dygn.

            Gasthof Lendwirt

2 barn 
upp till 
11 år 
gratis

Pris per person i dubbelrum 

från2.999:-

Swarovski Kristallwelten

endast 
3 övernattningar endast 

Ankomst: Valfri 5/5-8/6 och 24/8-10/10 2013.   

Nordtysk minisemesterSemester på ÖlandVackra Moseldalen 
3 dagar i Sterdebüll3 dagar i Färjes taden6 dagar i Brutt ig, Tyskland

Ankomst: Valfri 16/2-9/6 
och 11/6-21/12 2013.

Ankomst: Valfri 3/1-27/4 
2013. 

Ankomst: 
Sön. 24/3-27/10 2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Landhaus Sterdebüll

Hotel Skansen

3 övernattningar
endast 2.349:- 

från

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

Julöppet!
 på telefon 27-30/12. 

(stängt 22-26 + 31/12.)

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

Vi önskar er God Jul 
& Gott Nytt År


