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ÄLVÄNGEN. Klockan tio 
på onsdagsförmiddagen 
klipptes bandet. 

Det var en efterläng-
tad nyinvigning av 
Kupan.

– Vi är så oerhört gla-
da över att vara hemma 
igen. Det känns under-
bart, strålade Kristina 
Ekstrand från Röda 
Korset.

Kunderna stod i kö och 
väntade på att få komma in. 
Först skulle emellertid det 
rödvita bandet klippas.

– Det är samma band som 
användes vid invigningen 
för fem år sedan, förklarade 
Kristina Ekstrand.

När den enkla ceremo-
nin var avklarad välkomna-
des besökarna in i värmen. 
Kupan är nu att likna vid en 
julstuga.

– Det är gott om advents-
stakar och julpynt, tomtar 
högt och lågt, skrattar Kris-
tina.

Dagen till ära bjöds alla 
gäster på kaffe och tårta. 
Kunderna var lika glada som 
personalen över att Kupan 
har öppnat på sin rätta plats 
igen.

– Vi kommer att ha öp-
pet tisdag-lördag ända fram 
till jul, avslutar Kristina Ek-
strand.

JONAS ANDERSSON Kristina Ekstrand från Röda Korset klippte det rödvita bandet i samband med nyinvigningen av Kupan i Älvängen.

Kunderna strömmade till för att ta del av nyinvigningen.I väntan på att få komma in. Specialdesignad tårta dagen till ära.
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Nyinvigning
av Kupan

NU OMBORD PÅ ALLA SVENSKA FÄRJELINJER

KIELKRYSS
FR

/PERS*499:-
GÖTEBORG –KIEL • INKL HYTT

En kryssning med två kvällar ombord och en heldag iland ger er gott om tid att shoppa, 
umgås och besöka mysiga julmarknader med nära och kära. Boka vår julbuffé ombord 
för att krydda på julkänslan lite extra!

Nu har vi alltid Bordershop ombord på våra fartyg – oavsett var du reser ifrån i Sverige. 
Du sparar upp till 60% mot ordinarie pris i land, eftersom vi har sänkt priserna kraftigt 
i butikerna ombord. Nu har vi fått in nytt julsortiment så passa på att handla inför jul och nyår!

Boka på stenaline.se eller ring 0770–57 57 00

Njut av glittrande julmarknader och 
handla i vår Bordershop ombord.

Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. *T/r med vändande båt inkl 2-bäddshytt med över- 
och underbädd utan havsutsikt. Priset 499:-/pers gäller utvalda datum och vid 2 personer i hytten, 
annan hyttkategori mot tillägg. Begränsat antal platser.**Rabatten är avdragen i prisexemplet.

JULBUFFÉ INKL DRYCK FR 410:-/PERS

Förbokar du får du alltid 10% rabatt**

VIASAT HD

VIAPLAY I BOXEN

Se dina program i boxen, mobilen, 
surfplattan eller datorn!

ASAT HD

APLAY I BOXEN

dina program i boxen, mobilen, 
rfplattan eller datorn!

UPPLEV VIASATS UTBUD  
6 MÅNADER FRITT
Beställ nu och få hela Viasats utbud fritt i 6 månader (värde 3259 kr).  
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr i 24 månader.

 
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

Upplev hela Viasats utbud fritt i 6 månader (korthyra om 169:- tillkommer).  
Därefter väljer du valfritt kanalpaket från 255 kr per månad (inkl. korthyra). Total 

avtalstid 30 månader. Minsta totalkostnad 6289:-
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Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
SAMSUNG 32”  LED TV

ingår för 0 kr, ord pris 2990 kr!

Supererbjudande!

ALLT INGÅR!
HD-Box & parabol 0 kr (värde 3490:-)

Installation 0 kr (värde 1350:-)
Startavgift 0 kr (värde 695:-)

32” Samsung LED-TV 0 kr (värde 2990:-)


