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Spahotell i Österrike

 

8 dagar i Bad Hof gastein
Hotel Alte Post Bad 
Hofgastein ★★★★

Gasteinerdalen i de österrikiska 
Alperna erbjuder ett pärlband 
av celebra kurorter som upp-
stått runt de hälsobringande 
termalkällor. Mitt i dalen omrin-
gat av höga bergstoppar ligger 
Bad Hofgastein som har dalens 
största kurbadland med utom- 
och inomhus bassänger fyllda 
med vatten från byns källor. På 
kyrktorget ligger ert hotell som 
följer upp kurtraditionerna på 
bästa vis och bjuder er välkomna 
till en österrikisk sommaridyll lika 
blomstrande som hotellets fasad.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-
Pris utan reskod 3.599:-

samt gratis transport med 

2 barn 
0-9 år 
gratis 

Ankomst: Valfri 17/8-12/10 2013.     Kuravgift 2 EUR per person/dygn.

Hotel Alte Post Bad Hofgastein

Dagar i Kvänum
3 dagar i Västra Göt aland

★★★★  
Mellan sjöarna Vänern och Vättern, 
i centrum av Kvänum, ligger ert 
vackra hotell, som kan bli en god 
bas för en välbehövd minisemester 
från vardagens alla måsten. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

med kaffe

Ankomst: 
Fredagar 16/8-
15/11 2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

inkl. frukost 
449:- 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: 13/9, 22/9 och 6/10 samt valfri 16/10-26/11 och 
1-18/12 2013.  

Pris per person i dubbelrum

899:-

museum

 
1.199:- 

1.549:- 

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

SPF Alebygdens fre-
dagsvandrare har inte haft 
semester. Vi har avverkat 
följande promenader under 
sommaren:

Besök vid Iglekärr. Arton 
vandrare tog tåg och buss 
till Skepplanda. Här gick 
vi genom samhället och 
tog vägen mot Kvarnabo. 
En skylt Sålanda 1 visar 
vägen till denna idylliska 
by. Vi följer första vägen 
till vänster och efter cirka 
500 meter slutar den och 
vi går en km på en stig. Då 
kommer vi till en stuga 
som skollärare Karl Nils-
son lät uppföra på 40-talet. 
Nedanför glittrar Stora 
Iglekärr. Skogen här har 
inte avverkats på 150 år. Här 
finns både löv- och barrträd 
och en hel del ovanliga växt- 
och djurarter. Stiftelsen 
Naturarvet försöker rädda 
denna gammelskog. Du kan 
gå in på deras hemsida och 
klicka för skogen. Sponsorer 
skänker då en slant för varje 
klick. Du kan också köpa ett 
träd eller ett markområde. 
Det behövs drygt fyra mil-
joner för att friköpa skogen 
och lägga samman den med 
Eklidens naturreservat. 
Lennart som ledde pro-
menaden fick beröm för en 
lyckad vandring. Samman-
lagt var den drygt 6,5 km.

Från Surte till Bohus. Ett 
tjugotal tar tåget till Surte. 
Under Arne Boges ledning 

går vi söderut först för att 
få en lättare vandring upp 
till baddammen. Tveksamt 
om detta stämde. Stigen var 
brant och stenig men alla 
kände sig nöjda med att ha 
klarat av strapatsen. Mat-
säcken intogs vid Surtesjöns 
badplats som var nystädad 
och prydlig. Vi följer norra 
Surtesjön på den nygjorda 
bekväma stigen. Träffar på 
den nya Pilgrimsleden som 
kyrkan håller på att anlägga. 
I våra trakter går den från 
Nylöse kyrka via Nödinge 
kyrka till Lödöse och Skara. 
Från Lödöse skall en annan 
led gå ända till Trondheim 
(Nidaros).

På oss väntade en buss 
vid Jennylund efter en 
lyckad vandring i vackert 
väder.

Nödinge – Hältorp – Ala-
fors. I strålande sommar-
väder gick vi från Nödinge 
via Hallbacken efter ”dam-
madiket” till Hältorp. Vi 
skrämde upp två tranor som 
gjorde en mäktig lov över 
oss. Vi kunde konstatera att 
Starrkärrs hembygdsfören-
ing försett torpruinen med 
en skylt i hållbart material. 
Efter fika vid jaktstugan 
följde vi Hältorpssjöns östra 
strand och fortsatte ner till 
Alafors för bussfärd tillbaka 
till Nödinge. Curt Svens-
son fick en eloge för sitt 
förslag till vandring.

Skepplanda. Tretton 
vandrare tog tåg och buss 
till Skepplanda. Vi gick 
upp kyrka och fortsatte ner 
till gravfältet. Det är från 
senare stenåldern. Platsen 
är dåligt markerad. Fortsät-
ter upp till Stugåsberget 
och konstaterar att hällrist-
ningen behöver fyllas i. Vid 
Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening har ordföran-
den Gunnar Ringholm och 
två kompisar mött upp och 
vi guidas i det fina museet. 
Lennart tackas för en fin 
vandring.

Nödinge – Stora Viken. 
Elva vandrare trotsar 
värmen och går efter järn-
vägen till Stora Vikens 
naturskyddsområde. Bra 
framkomlighet tack vare 
nygjorda upphöjda stigar. 
Söder om detta område har 
en vall av sand anlagts. Här 
finns en gammal stenbrygga 
där fraktbåtar förr lade till. 
Denna hade en norrman 
utnyttjat. Han tältade här 
och skulle fortsätta med sin 
kajak längs Göta kanal. Vi 
återvänder till hemorten.

Rödbo. Elva vandrare tar 
tåget till Bohus och går över 
Jordfallsbron. Vi kommer 
över precis när bron öppnas. 
Går förbi Rödbo gamla 
kyrkogård som anlades 
1822. Här har legat en kyrka 
som brändes av danskarna 
på 1600-talet. Går genom 
idylliska marker omgivna 
av motorvägar ner till Göd-
dereds gård. Här möter oss 
ägaren Leif Samuelsson 
som vi hälsade på hos för ett 
år sedan. Vi är välkomna i 
april nästa år när fåren har 
lammat.

❐❐❐

Sommarvandringar med SPF

BACKAMO. Lördag-sön-
dag, 10-11 augusti, är 
det åter dags för Hälso-
mässan på Backamo 
lägerplats.

Det är fjärde året i 
rad som Gunilla Funke, 
certifi erad livscoach 
med sitt företag And-
hämtning, välkomnar 
till en helg fylld av 
aktiviteter. 

Det blir försäljning av 
hudvårds- och hälso-
produkter, te, smycken, 
kläder, ljushantverk, 
rökelse och böcker.

Hälsomässan serverar också 
på föreläsningar om bland 
annat mindfulness, vedic art, 
hjärnskada på grund stress, 
självkänsla med mera.

– På utställningslokalens 

övervåning finns prova på-
behandlingar så som klassisk 
massage, taktil massage, kra-
niosakral terapi, horstmann, 
medicinsk laser och olika 
former av healing, berättar 
Gunilla Funke.

Ute på grönområdet kan 
du uppleva en trumresa, 
prova på Power Qigong, 
röstyoga eller testa slagruta 
och pekare med Svenska 
Slagruteförbundet.

Mässcaféet erbjuder mat 
och fika, ekologiskt och när-
producerat, för den som blir 
hungrig. Lördagskvällen 
bjuder på Shamansk afton, 
det blir sång och dans med 
Kjell Haglund – själens kri-
gare.

– Missa inte detta tillfälle, 
avslutar Gunilla Funke.

JONAS ANDERSSON

GLAD 
SOMMAR!

VI HAR SEMESTERSTÄNGT 
FRÅN 15 JULI OCH ÖPPNAR 

ÅTER 12 AUGUSTI

 

Vi hälsar då gamla och nya         
gäster välkomna! 

Hälsomässa på
Backamo lägerplats

Gunilla Funke, som driver företaget Andhämtning, hälsar 
välkommen till Hälsomässan på Backamo lägerplats, 10-11 
augusti.


