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Den tjeckiska kurorten
8 dagar i Mariánske Láznê
Golf Hotel Morris ★★★★

Önskar du att uppleva det 
autentiska Tjeckien så hittar du 
både vacker natur och ett flertal 
kulturella sevärdheter i denna 
del av landet. Det 4-stjärniga 
Golf Hotel Morris är en bekväm 
bas för din semester och hotellet 
ligger blott några få kilometer 
från Mariánske Láznê, som är 
en kurort belägen i det väst-
liga Böhmen, också känt som 
Marienbad.  Staden ligger i ber-
gen på 600 meters höjd och har 
i många år varit berömd för sina 
läkande mineralkällor. Spela 
golf på Royal Golf Club (50 m) 
och besök det historiska ölbryg-
geriet i Codova Plana (13 km).

Pris per person i dubbelrum

3.249:-
Pris utan reskod från 3.549:-
Pristillägg t.o.m. 30/9: 300:-

Golf Hotel Morris 

Ankomst: Valfri t.o.m. 8/12 
2014. 

 

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

från 2.299:- 

Vid floden Elbe
4 dagar i Dres den, Tyskland

Ringhotel Residenz Alt Dresden ★★★★

Dresden är en av de absoluta höjdpunkterna i mittyska Sachsen 
och stadens prakt och stämning är legendarisk. Ditt hotell ligger i 
den centrala stadsdelen Cotta, väster om den gamla stadskärnan 
och några få steg från Elbepromenaden.
Ankomst: Valfri t.o.m. 28/12 2014.  

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

1 barn 0-11 år 
30 % rabatt 
inkl. frukost-
buffé. 

Danmarks härligaste ö
5 dagar på Bornholm

Hotel Balka Strand ★★★  
Hotellet är ett perfekt val för en badsemester på Bornholm med 
både uppvärmd utomhuspool och ett läge bara 150 meter från en 
av öns – och Europas – finaste sandstränder, där du varje dag kan 
njuta av badupplevelserna i havet. 

Balka strand

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod från 1.899:-

Pristillägg t.o.m. 28/6 

Ankomst: Valfri t.o.m. 26/6 och i 
perioden 17/8-16/10 2014.

Använd reskoden och se fler ankomst-
möjligheter på www.happydays.nu.

1 barn 0-5 år gratis

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

STARRKÄRR. Den 
svenska nationaldagen 
fi rades på traditionsen-
ligt sätt i Prästalunds 
hembygdsgård.

Arrangören hade san-
nerligen tur med vädret 
ty regnet kom först när 
musiken tystnat och 
besökarna började dra 
sig hemåt.

– En mycket trevlig 
eftermiddag, samman-
fattade Tore Berghamn, 
ordförande i Föreningen 
Nationaldagens fi rande 
i Ale.

Fantåget vandrade från Starr-
kärrs kyrka till Prästalund 
där den blågula fl aggan gick 

i topp. Tore Berghamn häl-
sade välkommen till det 31:a 
nationaldagsfi randet på just 
denna plats.

– Drick kaffe och köp lot-
ter, så stödjer ni vår ideella 
förening och gör så att vi kan 
fortsätta att fi ra vår national-
dag i vackra Prästalund, för-
klarade Berghamn innan han 
lämnade plats för kommun-
chefen Björn Järbur som 
var inbjuden att hålla årets 
högtidstal.

Järbur tog fasta på att vi 
svenskar är så lagom, men att 
vi faktiskt har anledning att 
sträcka på oss och vara stolta 
över en rad olika saker.

– Vi har exempelvis värl-
dens bästa äldreomsorg. Pi-
saundersökningen visar på 
en del brister i den svenska 
skolan, men då ska vi också 
komma ihåg att våra svenska 
ungdomar är bäst i världen 
när det gäller engelska som 
andraspråk och i entrepre-
nöriellt tänkande.

Den musikaliska spänn-
vidden var stor denna efter-
middag, från blåsinstrument 
och folkmusik till betydligt 
mer rockigare toner med 
Robin Bondefjord, som 
satte en härlig punkt på till-
ställningen med sång och gi-
tarrspel.

Någon fana delades inte 
ut denna gång, däremot häl-
sades nyblivna svenskar väl-
komna av då de erhöll varsin 
gåva av kommunfullmäktiges 
ordförande, Klas Nordh.

Fanborgen formerades i 
vanlig ordning av Henry 
Eklund.

Många alebor hade tagit sig till Prästalunds hembygdsgård för 
att fira den svenska nationaldagen.

Årets högtidstal hölls av kom-
munchef Björn Järbur.

Fantåget anländer hembygdsgården.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Nationaldagen fi rades i Prästalund

Robin Bondefjord rockade loss.
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RES FÖR HALVA PRISET  
I SOMMAR
Malmö – Travemünde fr 490 kr*

VÄLKOMMEN OMBORD!
*Priset avser enkelresa, morgon- och dagavgång. Bil + 5 personer. Gäller för resor fram till 31/8 2014.
Bokningskod: CAR490. För mer info, villkor och bokning besök finnlines.se


