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

Minisemester på Mols
4 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om du promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även på 
många sevärdheter och nöjen – 
t.ex. Djurs Sommerland, Ebeltoft 
med idylliska gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park (Zoo) och 
djurparken Kolind. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

RES ENSAM UTAN TILLÄGG!
Gäller också för 1 person i eget rum. 
inkl. 1 barn 0-5 år gratis i resesäng.

-

badmintonbanor m.m.
 

Ankomst: Valfri 14/4-18/12 2014. Hotel Fuglsøcentret 

1 barn 0-5 år gratis
2 barn 6-14 år ½ priset 

999:-
1.799:-
2.099:-

Sommar i Tyrolen
8 dagar i Mandarfen Pitztal, Österrike
 Hotel Piz ★★★

I det sydvästra Tyrolen ligger den 
vackra dalen Pitztal mellan gigan-
tiska bergstoppar som tronar på 
varsin sida av dalen längs hela 
dess snirkliga väg mot Tyrolens 
högsta berg Wildspitze. Här bor du 
i naturens imponerande omgivnin-
gar, eftersom det familjeägda 
hotellet ligger 1700 m.ö.h. i 
lilla Mandarfen, med en fantas-
tisk utsikt mot syd och Pitztaler 
Gletscher, vid sidan av stationen 
för Rifflsee-bergbanan, där du kan 
åka upp till panoramautsikterna 
på toppen av de österrikiska alp-
erna. 

Ankomst: Lördagar 28/6-23/8 2014.
OBS: Kuravgift 2 EUR per person/dygn. 

Pris per person i familjerum 

3.749:-
Pris utan reskod 4.049:-

  Pitztal Freizeitpass – upp-
levelsepass med fri tillgång 
till bl.a. barnaktiviteter, 
guidade vandringsturer, 
lokal busstransport m.m.

Swarovski Kristallwelten 

2 barn 0-10 år gratis 
2 barn 11-13 ½ priset 

Max. 2 extrasängar totalt.  

Vinsemester i 
Rüdesheim
6 dagar i Sydtyskland

★★★

Det finns otaliga historier om 
folk som har funnit sitt livs kärlek 
i den romantiska, sydtyska vinbyn 
Rüdesheim vid Rhens blåa flod-
bank. Och lika många återvänder 
till byn som går under titeln “det 
festligaste hörnet av Tyskland”. 
Mittpunkten är den kullerstens-
belagda gränden Drosselgasse, 
där musik och glad stämning 
strömmar ut från värdshus efter 
värdshus mellan korsvirkeshusen. 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 7/12 
2014. 
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Pris per person i dubbelrum

rundvisning i vinkällaren 
Drosselkellerei

2.399:-
Pristillägg: 

Extranatt m.
frukostbuffe

Endast 499:-

Nordtyska 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch

★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor du per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Hotel C ristinen of 

1 barn 0-4 år gratis.
1 barn 5-8 år 189:-.

1 barn 9-14 år ½ priset
Max. 1 extrasäng per rum.

T.o.m. 30/4 endast 1.299:-.

949:-
1.749:-

Herrgårdssemester
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård ★★★★

När du kommer körande genom allén upp till Ronnums Herrgård, möter du synen av en ståtlig 
herrgård byggd på 1700-talet, belägen i en härlig gårdsmiljö och en vacker herrgårdspark. 
En semester på denna 4-stjärniga herrgård är svensk tradition och nostalgi i kombination 
med stråk av modern lyx och välbehag. Herrgården ligger naturskönt vid Vänerns södra spets 
mellan Trollhättan (13 km) och Vänersborg (5 km), och här har du en perfekt utgångspunkt 
för en herrgårdssemester med direkt närhet till Sveriges största insjö och samtidigt nära till 
havet i Bohuslän. Efter de goda middagarna på hotellet kan du koppla av i salongerna med 
vackra tapeter, antika möbler och enorma ljuskronor. Prova på utomhusbubbelbadet som 
är uppvärmd året om, ta en härlig promenad i herrgårdsparken.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Ankomst: Fredag t.o.m. 13/6 och i 
perioden 15/8-19/12, måndag-onsdag 
16/6-13/8, samt valfri 17-19/4, 29-30/5, 
6-7/6, 10-17/10 och 24-31/10 2014. 

Ronnums Herrgård

10 års resglädje

1 april! Vi ser fram emot att sända ännu fler läsare på semester till 

 

 

Visste du att 

Happydays är…

Grundlagd år 2004

40 medarbetare

Ett kvalitetskoncept: 

Bilsemester med lite 

extra i paketet

Tacksam för att 96 % säger 

att de har haft en bra 

   semester med Happydays

En ambition om att alltid 

göra det …lite bättre!

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 18/12 2014. 
 

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.


