
Alekuriren och Happydays säger tack för det 
gångna året till alla resglada läsare, som ständigt 
gör vår reseservice till en succé. Vi ses igen nästa år 
med nya resor!

Vi önskar er God Jul 
& Gott Nytt År

Vad ska du sätta ut till tomten 
på julaftons kväll?

              1. Apelsiner

              2. Gröt

              3. Godis 

Namn:  ________________________________________

  _____________________________________________

Adress:  _______________________________________

  _____________________________________________

Skicka svaret till: 
Alekuriren AB 
Göteborgsvägen 94
 446 33 Älvängen

Märk kuvertet med 
”Tävling Happydays” 

Lycka till!

Tävling för läsare av 
Alekuriren

Du har nu chansen att vinna en 2 dagars bilsemester för 2 
vuxna arrangerat av Happydays på First Hotel Ja. Läs mer 
om hotellet bredvid tävlingen. 

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan 
den 9 januari 2014. Alla läsare som svarar rätt på frågan 
är med i tävlingen.

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

2 barn 6-14 år ½ priset i förälders rum.

Vid ankomst i jan-feb ingår 
också 1 x kaffe och kaka

1 barn 0-5 år gratis i föräldrars säng.

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Pris per person i dubbelrum

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:-

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

First Hotel Ja ★★★★  
Den anrika örlogsstaden Karlskrona 
är en av kustens vackraste platser: 
Staden breder ut sig över 30 öar 
och holmar i Blekinge skärgård, 
och 1998 kom staden med på 
UNESCOs världsarvslista tack vare 
sin enastående historia och arki-
tektur. Det fantastiska läget, kun-
gamaktens praktresidens och de 
välbevarade trähusen från stadens 
glansperiod under 1700-talet gör 
Karlskrona till en perfekt week-
enddestination, speciellt om man 
frestas av historisk atmosfär, 
skärgårdsidyll och upplevelser i ett 
av Sveriges naturskönaste landskap.

City ★★★  
Kolding ligger centralt för upp-
levelser på Fyn och i hela söder 
Jylland. Här bor ni på ett mysigt 
kvalitetshotell precis vid Kolding 
Bypark och Legeparken som har 
många aktivitetsmöjligheter för 
barn och oaser för vuxna. Ni bor på 
gångavstånd till det gamla danska 
kungaslottet Koldinghus där man 
kan titta på deras utställningar.Ta 
med barnen till populära Legoland, 
badlandet Lalandia eller Givskud 
Lejonpark – ett zoo där man kör 
runt med bilen och tittar på exo-
tiska djur. 

★★★★

Endast omkring en timmes bilfärd 
från den dansk-tyska gränsen lig-
ger Friedrichstadt, som har fått 
smeknamnet “Lilla Amsterdam“ 
på grund av sin tydliga holländska 
prägel med kanaler och originella 
gavelhus.  På gångavstånd från 
marknadsplatsen och stadens 
sevärdheter hittar man det 
4-stjärniga Ringhotel Aquarium, 
idylliskt beläget strax vid stadens 
största kanal. 

Ankomst: Valfri 17/1-1/3 och 
söndag till tisdag i perioden 2/3-
27/5 2014.

Första parkett i Alperna
6 dagar i Finkenberg im Zillertal, Österr ike
Hotel Eberl ★★★★  
Blomstrande ängar, doftande skogar och bergstoppar som når ända upp till himlen - naturen i Zillertal 
är helt enkelt storslagen. Och ni kommer inte att sakna något på ert 4-stjärniga hotell. Ni har till 
exempel fri tillgång till hotellets spa-anläggning och pool, där ni kan ta ett uppfriskande dopp efter 
solrika dagar i alperna. Här är det fri transport med vandringsbussen som ser till att ni alltid lätt och 
enkelt kan nå de mest intressanta platserna i det stora nätverk av markerade vandringsleder i områ-
det. Ni bor bokstavligen talat granne med nationalparken som utgörs av bergpasset Hohe Tauern. 
Den stora klassikern i dessa trakter är bergsturen på Grossglockner Hochalpenstrasse som är ett av 
de mest besökta utflyktsmålen i Österrike. Här kommer ni upp på över 2.500 meters höjd över havet, 
och utsiktsplatserna garanterar er en hisnande naturupplevelse. Får ni lust att uppleva något utöver 
bergens vykortsidyll eller de många sommaraktiviteter som grannbyn Mayrhofen har att bjuda på, kan 
ni besöka den olympiska staden Innsbruck (70 km) med den mysiga Altstadt eller Mozarts intressanta 
födelsestad Salzburg (161 km).

Ankomst: Valfri i perioderna 1/6-5/7, 12/7-9/8 och 
16/8-13/10 2014.                                                     OBS: Kuravgift 1,50 EUR per person från 15 år per dygn.

Pris per person i dubbelrum 

från 3.549:-

salladsbar

kaka

dringsbussen mellan 
Hintertux och Finkenberg

1 barn 0-1 år gratis i föräldrars säng.
1 barn 2-5 år gratis i föräldrars rum. 
1 barn 6-11 år ½ priset. 1 barn 12-16 år 
20 % rabatt. Max. 1 extrasäng per rum.

KarlskronaMitt i DanmarkLilla Amsterdam
3 dagar i centrum3 dagar i Kolding4 dagar i Friedrichstadt, Nordtyskland

Ankomst: Fredagar i peri-
oden 10-31/1, 7/3-11/4, 25/4-
23/5 och 13/6 samt valfri i 
perioden 24/6-15/8 2014.
Endast slutstädning.

Ankomst: Måndag till fredag 
i perioden 2/1-20/6 2014.
Endast slutstädning.

Legoland

Extranatt m. frukostbuffé 
449:-

3 övernattningar från 1.549:-
5 övernattningar från 2.549:-

2 övernattningar 1.449:-
4 övernattningar 2.299:-

Extranatt m. frukostbuffé 
449:-

Vinn en semester till First Hotel Ja    

Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  Teknisk arrangör:

Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 vuxna.

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


