
Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike
Best Western Plus Hotel 
Malherbe ★★★★

Namnet Normandie stammar 
från Les Normands som betyder 
”männen från norr” och här hittar 
du spår från vikingatiden i både 
språk, historia och kultur. Missa 
inte ett besök på stadens stora 
invasionsmuseum där du kan åter-
uppleva den historiska D-dagen. 
På en utflykt kan du också utfor-
ska normandernas erövringar på 
den berömda Bayeux-tapeten (31 
km), uppleva Omaha Beach (40 
km) och upptäcka hemligheterna 
i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:-

 
 2.099:- 

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

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det 
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande 
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet 
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.  
     

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1 barn 0-5 år gratis.

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
i Sverige och semesteranläggningen är en 
underbar liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/8-31/10 2014. 

1 barn 0-3 år gratis.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.
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NÖDINGE. Sång och mu-
sik för unga och äldre.

Årets sommarmusiker 
är ute på turné.

– Ett jätteroligt feri-
earbete, strålar Ingrid 
Brännudd.

Årets sommarmusiker i Ale 
kommun är en kvintett be-
stående av Sebastian Steen, 
Pontus Svensson, Jasmin 
Ashkani, Felicia Karlsson 
och Ingrid Brännudd.

– Ett gäng hänsynsfulla 
och väldigt duktiga ungdo-
mar, berömmer handledare 
Paula Kaltenbach.

Sommarmusiker är ett 
feriearbete som varar i tre 

veckor. Platserna lottades ut 
bland de sökande.

– Gemensamt för oss fem 
är att vi har ett stort intresse 
för musik, säger Ingrid.

Under de två första veck-
orna har ungdomarna övat 
tillsammans i Ale kulturrum. 
De har med gemensamma 
krafter tagit fram en reper-
toar lämpad för servicehus 
och äldreboenden samt en 
låtlista som vänder sig till 
förskolebarn.

– Äldreboenden och för-
skolor har fått möjlighet att 
boka upp oss, så nu blir det 
att ge sig iväg på turné. 

Musiken som ska fram-
föras för den äldre publiken 
blir låtar hämtade från olika 
decennier, bland annat Cor-
nelis, Elvis, Ted Gärdestad 
och Abba.

Förskoleeleverna kommer 

däremot att få lyssna till en 
blandad kompott av barnvi-
sor där Astrid Lindgren-me-
lodierna är ett givet inslag.

– Vi kommer också att 

ha med oss lite rekvisita 
som sätter en extra touch på 
framträdandet.

Totalt är åtta spelningar 
inbokade under fyra dagar.

Sommarmusiker underhåller
Årets sommarmusiker. Från vänster Ingrid Brännudd, Felicia Karlsson, Jasmin Ashkani, Sebastian Steen och Pontus Svensson.

Skönsång. Ingrid Brännudd och Felicia Karlsson sjunger upp sig. 
Den här veckan turnerar kommunens sommarmusiker på äldre-
boenden och förskolor.
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Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 16/6 - 23/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

2 augusti 2014
Paradisbanan Älvängen

- Nu kör vi igen!

Inträde 80:-. Barn under 15 år fri entré

Första start 14.00
- Missa inte denna folkfest!

ÄLVBYGDENS MK Välkomna!

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


