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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 

ALAFORS. Ahlafors IF:s 
jubileumsår lider mot sitt 
slut.

Det sista publika arrang-
emanget blir julmarknaden 
i Furulundsparken nu på 
lördag.

I samband med markna-
den koras också Ale Lucia 
2014.

Ahlafors IF:s 100-årsfirande har 
väl knappast undgått någon i den 
här kommunen. Programpunk-
terna har varit många och det 
sista inslaget blir den traditionella 
julmarknaden i Furulundsparken. 
Återstår att se om det blir en folk-
park i vinterskrud eller inte.

Oavsett väderlek kommer 
arrangören göra sitt bästa för 
att invagga besökarna i den rätta 
julstämningen. Det blir försälj-
ning av granar och julkärvar, 
hantverksförsäljning, lotterier 
och fiskdamm. Serveringen håller 
öppen med varm dryck för den 
som fryser.

Barnen kommer att kunna roa 
sig med lekar och dans kring 
granen. Förhoppningsvis 
hittar tomten till Furulund för 
att dela ut godispåsar…

Som avrundning på Ahla-
fors IF:s julmarknad sker krö-
ningen av Ale Lucia – den 61:a i 
ordningen. I fjol var det Sanna 
Johansson från Kilanda som 
fick bära ljuskronan. Frågan är 
vem som får nöjet att titulera 
sig Ales ljusdrottning 2014?

JONAS ANDERSSON
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ÄLVÄNGEN. Repslagarmuseet 
hade i lördags förvandlats till 
rena rama julstugan.

Tomten kom på besök, likaså 
Lucia och hennes tärnor.

Hantverkarna stod på rad 
och många passade på att 
fynda julklappar.

Besökarna till Repslagarmuseets 
traditionella julmarknad trivdes och 
trängdes. Det kom betydligt mycket 
mer folk i lördags än vad som var 
fallet i fjol. Bernt Larsson hälsade 
välkommen i entrén och en bit in i 
lokalen stod Lotta Berglöw och ser-
verade rykande varm glögg. 

Värmde gjorde också den vackra 
sång som Lucia och hennes tärnor 
spred i lokalen. Det är förvisso ett tag 
kvar innan luciadagen infaller, men 
detta var en försmak av bästa märke.

Även jultomten kom på besök. 
Agnes gav tomten en kram och hop-
pades på ett snart återseende.

32 hantverkare stod utplacerade 
längs med repslagarbanan. Det såldes 
alltifrån smide och textil till godsaker 
i form av honung.

Julklappslotteriet och Tomtejak-
ten är årligen återkommande akti-
viteter som alltid lockar besökarnas 
intresse.

– En gemytlig stämning, konstate-
rade Börje Johansson som dagen till 
ära var iförd tomteluva.

Många tog också tillfället i akt att 
ta del av utställningen Betraktelse – 
från där jag står av Helen Nork.

JONAS ANDERSSON

Alva hade turen att vinna i Tomtejakten. 
Börje Johansson överräcker priset.

Jette Johansson i Repslagarmuseets 
Tomteverkstad.

Lucia och hennes tärnor förhöjde 
stämningen på Repslagarmuseet.

Sinikka Risku sålde Martti Riskus vackra 
smideskonst.

Trivsel och trängsel på Repslagarmuseet

Julmarknad med luciakröning

På lördag arrangerar Ahlafors IF sin 
traditionella julmarknad med tillhörande 
luciakröning i Furulundsparken. I fjol 
utsågs Sanna Johansson till Ale Lucia. 
Vem som blir årets ljusdrottning återstår 
att se.           Arkivbild: Allan Karlsson
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Återträffen
Söndag 8 december kl 18

Onsdag 11 december kl 19
Entré 80 kr

Hobbit del 2: Smaugs Ödemark
Söndag 15 december kl 18
Onsdag 18 december kl 19
Söndag 22 december kl 18

Entré 100 kr

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!


