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Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark
Hotel Pepita 
I lä av Hammerknudens gra-
nit, skyddat av havet på nord-
liga delen av Bornholm, hittar 
man tvillingbyarna Allinge och 
Sandvig. I viken hittar man en fin 
sandstrand och på toppen av kul-
larna bakom den pittoreska ham-
nen härskar ruinerna av medelti-
dsborgen Hammershus. Vid ham-
nen kan man låta sig frestas av 
de berömda fiskspecialiteterna 
på rökeriet. Ni bor centralt i en 
fin, gammalt korsvirkesbyggnad 
nära Sandvigs finaste badstrand 
och gårdsträdgården med en här-
lig uteservering på semesterön 
med landets flest antal soltim-
mar.                  Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:- 

Ankomst: Valfri 17/4-4/7 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

Weekend i Kristianstad
3 dagar i centrum

First Hotel Christian IV 
Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i tak som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 21/6.
Valfri i påsk 27-30/3, 25-26/4, Kr. 
himmelsfärds 8-10/5 och pingst 
17-18/5 2013.  Endast slutstädning.

First Hotel Christian IV 

 

endast 399:- 

Förstklassigt i Hamburg
4 dagar på superior-hot ell i Tyskland

Best Western Premier 
★★★★

Hamburg har allt. Mysiga 
Altstadt med de Paris inspirerade 
köparkaderna och musik- och 
teaterkvarteret St. Pauli.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:-

U-bahn och transport-
båtar på Elben

 

2 barn 
5-11 år 
endast 
189:-  

Ankomst: Fredagar  12/4-28/6 
och 6/9-13/12 samt valfri 1/7-
30/8 och 16/12 -25/12 2013.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. I samband med utställ-
ningen Foto för Nöjes skull, bjuder 
deltagarna i Fotogruppen Ale på en 
bildvisning. Det sker på Repslagarmu-
seet i Älvängen nu på onsdag. Många 
av bilderna är tagna i samband med 
gruppens resor och utflykter.

Fotogruppen Ale är ett gäng foto-
intresserade, duktiga amatörer där 
glädjen att fotografera står i centrum. 
Gruppen bildades 2011 av en grupp 
fotonördar som gillar att ha trevligt 
med kameran som sällskap. I dagslä-
get är det ett 40-tal aktiva som träffas 
några onsdagar i månaden på Glas-
bruksmuseet i Surte. För gruppen är 
fotografering viktigare än förenings-
stadgar.

Fotogruppen använder Facebook 
som forum och får på det viset kontakt 
snabbt och smidigt. Om vädret är 
vackert en dag och någon i gruppen 
tänker göra en fototripp, så lägger hon 
eller han ut det på Facebook och så kan 

En av många vackra bilder som ingår i utställningen.

Fotogruppen Ale visar fotoglädje

ÄLVÄNGEN. TUR är Skandina-
viens ledande mässa för resor, 
turism och möten.

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation kommer att fi nnas 
representerade precis som 
Repslagarmuseet.
– Ett utmärkt tillfälle att knyta 
kontakter med olika bussbolag, 
likväl som vi når ut till allmän-
heten på bred front, säger rep-
slagare Bernt Larsson. 

Repslagarmuseet har funnits med 
på TUR-mässan under en handfull 
år. Mässan öppnar för branschfolk 
på torsdag. Från och med fredag 
eftermiddag och fram till på söndag 
välkomnas allmänheten till Svenska 
Mässan.

– Vi tycker detta är ett alldeles 
utmärkt forum att visa upp sig på. Vi 
finansierar vårt deltagande med lot-
terier och genom att sälja våra olika 
alster, säger Bernt Larsson.

I Repslagarmuseets monter på 
entréplan återfinns också Arbetslivs-
museer i Västra Götaland. Granne 
med dessa återfinns Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

– Vackra bilder från vårt turistom-
råde kommer att visas på en skärm, 

och i bildspelet finns också loggor 
och information om vilka turistorga-
nisationens medlemmar är. En folder 
har tryckts upp för Göta älv turism 
till mässan, säger Susanna Hammar, 
projektledare för Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation.

Efter en nedgång i det interna-
tionella deltagandet 2011 (79 utstäl-
lande länder och regioner) och 2012 
(79) är årets TUR tillbaka kring ett 
hundratal nationer.

– Vi är tillbaka där vi ska vara. 
TUR är en i hög grad internationell 
mässa, ett besök här ska kännas som 
en jorden runt-resa, säger Lisa Cal-
lert, mässansvarig för TUR 2013.

JONAS ANDERSSON

Sin vana 
trogen fi nns 
Repslagar-
museet på 
plats när 
TUR-mäs-
san slår upp 
portarna 
i Svenska 
Mässan nu 
på torsdag.

TUR-mässan står för dörren

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fördrink, 2-rätters supé och show från 
695:-/kuvert. Spelas 8, 9, 15, 16, 22, 23 
mars och 5, 6 april 2013. Gå in på 
www.farshatt.se för mer information 
och fl er erbjudanden. 

Grisfesten – Nightfl ight 2.
En svinrolig krogshow.

övriga i gruppen som vill hänga med. 
Under 2012 blev det mellan tio och 
femton kortare eller längre utflykter. 
Hornborgarsjön, trakten kring Falkö-
ping, Alingsås och Marstrand var några 
exempel på dagsutflykter. Det har även 
blivit lite längre turer till Bohuslän och 
Skåne.

Alla deltagare har sin stil och foto-

graferar allt från porträtt, djur, blom-
mor till natur. De som kan lite mer 
hjälper de som kan lite mindre. Alla är 
bra nog och alla kan bli bättre.

Med utställningen och bildvisningen 
vill Fotogruppen Ale visa vad de kan 
och inspirera andra att börja fotogra-
fera.
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OZ the great and the powerful
Onsdag 20 mars kl 19

Entré 80 kr

Croodarna 3D
Söndag 24 mars kl 15
Måndag 1 april kl 15

Bäst före
Söndag 24 mars kl 18
Onsdag 27 mars kl 19

Entré 80 kr

Johan Falk - Kodnamn Lisa
Obs! Måndag 1 april kl 18

Onsdag 3 april kl 19
Entré 80 kr

Biljetter till Metropolitan 27 april kl 18.00 

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!


