
Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen, Tyskland

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 x vinprovning 
• 1 flaska vin på rummet
•  20 % rabatt på turbåtarna på Mosel (maj-okt) och Rhen

Floden Mosel slingrar sig genom ett fantastiskt landskap 
som består av vinberg, små pittoreska byar och inte minst 
vinmarker som ligger sida vid sida - och för att understryka 
idyllen ligger det en slottsruin och tornar upp sig på sin plats 
med utsikt över Mosel. Det är mitt i denna idyll som ni kan 
njuta av några sköna semesterdagar med fokus på livsglädje 
och upplevelser.  

Ni bor på det 3-stjärniga Wein-und Gästehaus Ames, ett mysigt litet 
hotell som också är en vingård. Faller något av de gyllene dropparna 
er i smaken kan man köpa med sig hem, eller besöka fler vingårdar 
i området eftersom det vimlar av dem längs hela Mosel.

Ni bor på gångavstånd från flera goda restauranger i centrum av 
Zeltingen. Ni kan dessutom åka ut på utflykt till några av de många 
sevärda städerna runt Mosel: Trier (46 km) har otroligt mycket att 
bjuda på och rymmer bl.a. mycket välbevarade minnen från romar-
tiden som t.ex. Porta Nigra, på svenska ’Den Svarta Porten’.   

Wein-und Gästehaus Ames ���
Hotellet är familjeägt och byggt på en 150 år gammal vinkällare. 
Det ligger strax vid ett torg som härstammar från medeltiden. Här 
finns frukostrestaurang, sällskapsrum m. TV och solterrass. Det finns 
gratis parkering vid hotellet. Alla rum har badrum, hårfön och radio.  

Tips  på sevärdheter & upplevelser
•  Båtturer på Mosel: är mycket populärt – det finns möjlighet för flera 

olika turer. Precis som att det finns flera vandrings- och cykelstigar.   
•  Traben-Trarbach i jugendstil och med ruinen Grevenburg: 

17 km.
• Korsvirkesidyll i Cochem: 40 km.
•  Beilstein: är känt för att vara 

en av Mosels vackraste och 
mest romantiska landsbyar: 
43 km.

•  Burg Eltz: är en mycket väl-
bevarad borg från 1100-talet: 
78 km. 

Ankomst: Söndagar 6/4-
26/10 2014. 

Landhaus Bondzio

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

ALAFORS. En inspe-
lad rockmusikal från 
NIA-arenan i Birming-
ham visas i Medborgar-
huset på fredag.

Det är 40-årsjubileum 
för Jesus Christ Su-
perstar.

– Det har varit en 
styrkande åtgång på 
biljetterna, förklarar 
Folkets Hus-förestånda-
re Willy Kölborg.

Medborgarhuset stora salong 
erbjuder som bekant mycket 
mer än bara bio. Nyligen 

arrangerades en irländsk pu-
bafton, en favorit i repris från 
i fjol, och nu är det dags för 
en annan typ av kultur.

Den legendariska rock-
musikalen Jesus Christ Su-
perstar av Tim Rice och 
Andrew Lloyd Webber har 
satts upp i en speciell arena-
turnéversion.

– Detta är en av de största 
och mest imponerande upp-
sättningarna av musikalen, 
säger Willy Kölborg.

Showen är regisserad av 
Laurence Connor. Den 
spektakulära föreställningens 
scenografi och ljussättning är 
skapad av Mark Fisher och 

Patrick Woodroffe, som ti-
digare skapat scenografier åt 
artister som Rolling Stones, 
Pink Floyd och U2.

– Nu finns alltså möjlig-
heten att se denna storskaliga 
uppsättning av musikalen på 
vår bioduk. Det finns fort-
farande platser kvar, hälsar 
Willy Kölborg.

Lördagen den 22 mars 
blir det direktsändning från 
Kungliga Operan i Stock-
holm när Don Giovanni visas 
i Medborgarhuset.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Av Ale 
Teaterförenings arrang-
emang i vår är Kung 
Domalde först ut.

Tisdagen den 25 
februari hälsas Västanå 
Teater välkomna till Ale 
gymnasium.

Föreställningen är en 
skrämmande och tröste-
rik historia om att vara 
människa och skildrar 
hur svårt det kan vara 
att fatta rätt beslut.

Myternas myt. Tragediernas 
tragedi. Sofokles mästerverk. 
I Västanås och Riksteaterns 
uppsättning av dramat Kung 
Domalde är scenen förlagd 
till nordisk forntid och vår 
egen nordiska sagotradition.

– Sannerligen en spän-
nande inledning på teater-
året 2014. Jag är alldeles 
övertygad om att den här 
pjäsen kommer att falla pu-
bliken i smaken. Biljettför-
säljningen tar sin början den 
här veckan, säger Margareta 
Nilson, ordförande i Ale Te-
aterförening.

Med musik, dans och 
fantastiska kostymer bjuds 

åskådarna in i en värld där 
tid och rum upphör att verka 
och fantasins möjligheter är 
oändliga. I Sofokles drama 
spås kungen döda sin far och 
gifta sig med sin mor och för 
att undvika sitt öde flyr han 
landet.

– Bortsett från Vier Bril-
len så var hösten en besvikel-
se publikt sätt. Vi hoppas på 
betydligt fler besökare i vår. 
Nytt för i år är att vi vid varje 
enskilt tillfälle kommer att 
lotta ut fribiljetter till kom-
mande föreställning. De i 

publiken som finns på plats 
för att se Kung Domalde 
har således chansen att vinna 
plåtar till 123 Schtunk den 
6 mars, avslutar Margareta 
Nilson.

JONAS ANDERSSON

Kung Domalde först ut

Kung Domalde den oförvitliges saga efter Sofokles Kung Oidipus visas i Ale gymnasium tisdagen den 
25 februari. Redan nu finns biljetter att köpa på biblioteket i Nödinge.
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Folkets Hus-föreståndare Willy 
Kölborg.

Största rockmusikalen visas i Alafors
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SURTE. Ett nytt år med 
nya programpunkter.

Publiken består emel-
lertid.

Närmare 90 personer 
kom för att lyssna till 
trubaduren Gåke Gun-
narson i Surte kultur-
hus.

Gåke Gunnarsson från 
Strömmarna och Flatöns 
specielle Taubetolkare ut-
gjorde dragplåstret när Sur-
te-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening bjöd in till 
årets första publika arrange-
mang i tisdags.

– Det var fullsatt i vanlig 
ordning. Roligt att folk tar 
sig hit trots snö och halka, 
säger ordföranden Doris 
Hellman.

Gåke bjöd på finstämda 
visor, merparten hämtade 
från Evert Taubes rika reper-
toar. Utöver det framförde 

han också några egenkom-
ponerade melodier.

– Det var verkligen inspi-
rerande. Musiken varvades 
med Bohuslänska historier 
från det verkliga livet, säger 
Doris.

Tisdagen den 25 februari 
är det dags för nästa aktivi-
tet. Då hälsas Lennart Palm 
från Lerum välkommen för 
att berätta under rubriken 
”Stormaktstidens Sverige”.

– Lennart är för de allra 
flesta förknippad med musik, 
men här ska han underhålla i 
ett helt annat sammanhang, 
säger Doris Hellman.

Otaliga är de gånger som 
Lennart Palm hjälpt Anders 
Eldeman på radions ”Melo-
dikrysset”, med att spela in 
nya versioner av låtar. Nu 
blir det inte musiken utan 
istället Sveriges historia som 
ska roa besökarna i Surte 
kulturhus.

JONAS ANDERSSONTrubaduren Gåke Gunnarsson gästade Surte kulturhus i tisdags.

– Fullsatt när Gåke underhöll
Visafton inledde nya året
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