
Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.199:-

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand. Här 
får ni den bästa upplevelsen av ett 
av de finaste naturområden som 
Danmark har att erbjuda – särskilt 
om ni promenerar längs de märkta 
vandringsstigarna. Förutom den 
storslagna naturen bjuder Djursland 
även på några av Danmarks bästa 
sevärdheter och nöjen – t.ex. Djurs 
Sommerland (37 km) som är lite av 
ett måste på en sommarsemester. 

 ★★★

Hotellet ligger i samma komplex som 
det populära Alpincenter Wittenburg, 
som förutom sin inomhus och 
helårsöppna skidbacke erbjuder 
wellness- och bastulandskap, flera 
fina restauranger, butik, café- och 
barområde. Hotellet ligger endast 
ett par timmars körning söder om 
den dansk- tyska gränsen och endast 
74 km från Lübecks världsberömda 
Altstadt, 58 km från den gamla sven-
ska hansastaden Wismar och 35 km 
från Törnrosaslottet i Schwerin.

★★★★

När du kör allén upp till Ronnums 
Herrgård, möter du synen av gul-
målade träfasader under gröna 
trädkronor. En weekend på denna 
4-stjärniga herrgård är ren svensk 
tradition och nostalgi med ett stråk 
av utsökt lyx. Restaurangen på 
Ronnums Herrgård är i en klass för 
sig. Den vackra herrgården är fylld 
med historia och har har anor ända 
från 1300-talet. Njut naturen här vid 
foten av Hunneberg och Halleberg, 
vår största sjö Vänern samt Göta Älvs 
berömda kanaler och slussar. 

Rhenlandet & Rüdesheim
6 dagar i Ass mannshausen am Rhein, Tyskland

★★★

Sagoslotten längs Rhen har sedan tidernas morgon tornat upp sig över frodiga vinterrasser och 
solrika upplevelser: Den romantiska medeltidsbyn Assmannshausen precis vid Rhen är hemstad 
för ett av områdets mest berömda rödvin och inte minst Hotel Rheinstein som ligger mitt i byns 
slingrande kullerstensbelagda gator. Här är en god måltid en familjetradition. Värdinnan är nordisk 
och har bland annat satt sitt prägel på ölstugan med äkta dansk trivsel! Men annars är det den 
ärliga sydtyska charmen som gör semestervistelsen i denna lilla pärla till en härlig upplevelse.  
När det gäller dagens utflykter är värdparet redo med goda råd och tips - en av dagarna får ni ett 
lunchpaket med från hotellet. Här tar ni linbanan som ligger få steg från hotellet. Himmelsfärden 
över Rhenlandets prakt fortsätter till livsglädjens mecka, Rüdesheim, som ligger 5 km från ert 
hotell. Nere vid floden väntar turbåtarna på att ta med er tillbaka till Assmanshausen. 

 Sön. t.o.m. 20/10 2013.   

H Rh

2.699:-

Djursland i DanmarkNordtysk semesterHerrgård vid Vänern
6 dagar i Mols Bjerge4 dagar i Witt enburg3 dagar i Vargön, Vänersborg

 
Valfri t.o.m. 
18/12 2013. 

 Valfri t.o.m. 27/6 
samt söndag-onsdag 1/7-
27/8 och 1/10-17/12 2013. 

 Fredagar t.o.m. 
13/12 samt valfri under peri-
oden 11-25/10 2013. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

1 barn 
5-11 år 

½ priset 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

2.799:- 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Vinn 
en semester i Danmark
 

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


