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www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84
Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Använd reskoden 
och se fler utvalda 

specialerbjudanden till 
tidningens läsare på 
www.happydays.nu

Tysklands vackraste 
semesterö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Pris per person i dubbelrum

 Pris utan reskod 1.699:-

Rügen är inte bara Tysklands största
ö. Det er også Tysklands vackraste semesterö. Nära den dansk-
tyska gränsen, Östersjöns långa sandstränder, de karaktäris-
tiska vita klipporna och de idylliska fiskebyarna ligger ert 
4-stjärniga superiorhotell, med direkt tillgång till allt som gör 
Rügen till den perfekta semesterdestinationen.

Men Rügen har mycket mer att bjuda på än välbesökta badstränder. 
På ön väntar ett vidsträckt nät med härliga vandringsstigar i de djupa, 
kuperade bokskogarna. Ni kan också hyra cyklar eller elcyklar på 
hotellet och ta turen längs den smala kustremsan till naturparken 
Jasmund (22 km).  

Aquamaris Strandresidenz Rügen ★★★★  
Hotell Aquamaris Strandresidenz Rügen ligger precis som namnet 
tyder på, på Tysklands vackraste semesterö Rügen. Hotellet har 24 
timmars reception, trådlöst internet (mot avgift), 4 restauranger, bar, 
lekrum, biljard, dart, bordtennis och cykeluthyrning. Dessutom har 
hotellet ett wellness/spacenter med obegränsad tillgång till inom-
huspool, barnbassäng och motionsrum samt flera bastuer. Det är 
möjligt att köpa till wellness/spabehandlingar med 10 % rabatt som 
gäst på hotellet.

Max. 1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ priset i föräldrars rum.

Tips till sevärdheter & upplevelser
-  den 117 m höga klippan: 21 km.  

- fiskeläge med stråtäckta hus och snäva gator: 11 km. . 
- Hitlers enorma semestercenter (73 km), ett av dik-

tatorens märkvärdigaste misslyckade projekt: 29 km.
- Rügens största badort med de mondäna semestervillorna: 34 km.  

- tidigare residensstad för rügiska furstar med vita, klassisistiska 
palatser och adelsvillor: 42 km.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2013 samt i perioden 2/1-25/5 
2014.    
OBS: Kuravgift 1 EUR per person (över 10 år) per dygn.

 

 

Köningsstuhl

 1.549:-
4 övernattningar
endast 1.999:- 

Aquamaris Strandresidenz 

ALVHEM. Ale Slöjdare 
har som tradition att 
bjuda in till julmarknad 
på Magasinet.

Det här året utgjorde 
inget undantag.

Den gångna helgen 
kunde besökarna ta del 
av vackert hantverk på 
Kungsgården.

Magasinet är en charmig 
byggnad som skapar en 
speciell atmosfär. Lokalen 
lämpar sig utmärkt för den 
julmarknad som har blivit 
ett årligen återkommande 
arrangemang i Ale Slöjdares 
regi.

– Det är första gången som 
jag är med. Jag är positivt 
överraskad. Det är mycket 
folk och en gemytlig stäm-
ning, konstaterade knivma-
kare Tord Andersson från 
Lödöse.

Totalt fanns fjorton hant-
verkare på plats för att visa 
och sälja sina alster. 

– Det är ingen nackdel 
att vår julmarknad infaller 
samtidigt som den i Koberg. 
Många väljer att komma hit 
först, för att sedan dra vidare 
norrut, säger Tord Anders-
son.

Det här året var restau-
rangen på Kungsgården 
stängd, men gästerna kunde 
åtnjuta grillad korv med bröd 
utanför Magasinets entré. 

Vidare serverades varm 
glögg och pepparkakor.

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Knivmakare Tord Andersson upplevde sin första julmarknad 
på Magasinet i Alvhem.

Marknadsbesökarna kunde njuta av kaffe, glögg och pepparkakor.

– Julmarknad med Ale Slöjdare

Gemytlig stämning 
på Kungsgården

The Hunger Games - Catching Fire
Onsdag 27 november kl 19

Återträffen
Söndag 8 december kl 18

Onsdag 11 december kl 19
Entré 80 kr

Hobbit
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Mig äger ingen
Onsdag 4 december kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Kärleksdrycken
Direktsändning från 

Göteborgsoperan
Söndag 1 december kl 18

Entré 200:-, matbiljett 140:-

Törnrosa Balett
från Bolsjoj Moskva

Lördag 28 december kl 18

Dun Angeus
Pubafton med Irländsk Livemusik

Fredag 17 januari kl 19

Don Giovanni
Direktsändning från

Kungliga operan Stockholm
Lördag 22 mars kl 15

Jesus Christ Superstar
Fredag 7 februari kl 19

Julklappstips!
Ge bort presentkort eller
biljetter till våra arrangemang

PÅ MAGASINET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


