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Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns Östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil från stadens 
storhetstid runt 1900 då ett 
flertal sommarpalats dök upp 
längs havet. Hotellet ligger med 
utsikt över havet, och endast 50 
meter från strandpromenaden, 
där värden har specialiserat sig 
på skotsk kultur och historia och 
har hela 50 märken inom skotsk 
whisky i hotellets bar. Besök his-
toriska Wismar eller Schwerin 
med sitt törnrosaslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/4 2013. 

 

Inkl. 1 whisky/
vinprovning 

(t.o.m. 31/3 2013)

Hotel Polar-Stern OBS: Kuravgift 1 EUR per vuxen/dygn. 

endast 1.999:-

endast 2.499:- 

Vinsemester i Alsace
6 dagar i Frankrike

B W Grand Hotel Bristol   
I hjärtat av den vackra staden 
Colmar finner  ni ert flotta hotell 
på gångavstånd från den mest 
pittoreska stadsdelen ’Petite 
Venise’. 

Pris per person i dubbelrum

från 3.449:-

Ankomst: Söndagar 16/6-
20/10 2013. 

Grand Hotel Bristol

OBS: Turistskatt EUR 0,70 per person/dygn. 

Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstadsstämning över sig, och 
samtidigt ’go’ och trevlig. Strax intill centralstationen finner ni det 
4-stjärniga Hotel Odin som ligger inom gångavstånd till många av 
stadens alla nöjen. 

Foto: Kjell Holmer

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-

Ankomst: Valfri 8-22/2 samt fre 
t.o.m. 21/6 2013. 
 

 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALE. Ales skolungdomar har 
mycket kul att se fram emot 
under sportlovet.

Givna klassiker varvas med 
nya inslag.

– Händer löper som lite av 
en röd tråd i programmet, 
säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

Huruvida det blir ett vintrigt sport-
lov eller inte återstår att se. Finns det 
bara tillräckligt med snö så kommer 
det att erbjudas skidåkning på läng-
den i Dammekärr där OK Alehof 
har sin konstsnöslinga. Alebackens 
SK låter meddela att pisten i Alafors 
kommer att hålla öppet varje dag, 
även en del kvällar.

Snö eller regn, kyla eller solsken, 
spelar ingen roll för museets klas-
siska aktiviteter. Måla på glas sker 
traditionsenligt på Glasbruksmu-
seet tisdag och onsdag medan Bernt 
Larsson slår rep i Älvängen torsdag 
och fredag.

– Jag har gjort detta i femton år, 
men det är fortfarande lika roligt 

och barnen tycks uppskatta det. Jag 
hoppas på god uppslutning på Rep-
slagarmuseet det här lovet också, 
säger Bernt Larsson.

Ett annat hantverk som praktise-
ras är tovning. Eva Thorén gästar 
Skepplanda bibliotek (måndag) och 
Surte bibliotek (onsdag). Besökarna 
får prova på att tova med såpa och 
vatten. Deltagarna kan göra djur, 
tomtar eller andra figurer.

Årets sportlovsföreställning äger 
rum i Ale gymnasiums tv-studio på 
onsdagen. Rubriken är: ”Det händer 
med händer”.

– Det är en musikföreställning 
som innehåller fingervirkning, rep-
broderi, knopar och kabelflätning. 
Här möts handarbete, dans och 
musik på ett spektakulärt sätt, säger 
Lisa Haeger.

Simhallen i Skepplanda och Ale 
Arena i Bohus har generösa öppet-
tider under sportlovet. Medborgar-
husets bio har laddat upp med flera 
sevärda filmer. Detsamma gäller för 
Barnfilmklubben i Nödinge.

– Jag vet också att det planeras 
för en hel del roliga saker 
på fritidsgårdarna runtom i 
kommunen. Ales ungdomar 
kan välja och vraka bland lov-
aktiviteterna, avslutar Lisa 
Haeger.

JONAS ANDERSSON

Sportlovsföreställningen ”Det händer med händer” visas i Ale gymnasiums 
tv-studio onsdagen den 13 februari.

Mycket som händer på sportlovet

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, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa från kl 18.

Rigoletto
av Giuseppe Verdi

Lör 16 feb kl 19
Medborgarhuset, Alafors

Biljettpris: 200 kr
Matbiljett: 140 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Ego

Ons 6 feb kl 19 INSTÄLLD

Välkomna!

Yoko

Sön 10 feb kl 15
Ons 13 feb kl 15

Django Unchained

Sön 10 feb kl 18
Ons 13 feb kl 19

Röjar-Ralf

Mån 11 feb kl 15
Sön 17 feb kl 15

Sune i Grekland - All inclusive
Mån 11 feb kl 18

Entré 80 kr

A good day to die hard
Sön 17 feb kl 18

Entré 80 kr

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER


