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Populära Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Gardasjön har länge varit både 
ett känt och älskat semestermål, 
och det är fortfarande mycket 
populärt. Det är kanske kombi-
nationen med en av de största 
och renaste sjöarna i hela Italien, 
vacker natur, pittoreska lands-
byar och inte minst betagande 
utsikter var du än befinner dig i 
detta härliga område av Italien.
Vid Gardassjöns sydöstliga del, 
i staden Garda, ligger Hotel 
Marco Polo i ett trevligt grönt 
område med utsikt över sjön.

         Hotel Marco Polo 

Pris per person i dubbelrum

2.749:-
Pris utan reskod 3.049:- 

Ankomst: Valfri 1-30/5, 6/6-3/7, 
8-15/8, 22-29/8 och 5/9-18/10, 
samt lördagar 4/7-1/8 2015. 
Turistskatt ca. 1-2 EUR per person/dygn.

2 barn 0-7 år gratis.
2 barn 8-12 år ½ priset.
(Max. 2 barn totalt).

Barn gratis 

Nordtysk slottssemester 
4 dagar i Gross Pot rems 

Slottet ligger i lugna omgivningar vid det lilla samhället Gross 
Potrems, cirka 20 km sydöst om Rostock, och här har du en 
perfekt utgångspunkt för utflykter till kulturpärlorna längs med 
Östersjökusten i det historiska Mecklenburg-Vorpommern.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

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

Ankomst: Valfri 2/1-28/4 och 
18/10-19/12, samt söndag till 
tisdag 3/5-13/10 2015. 

1.349:-
2.549:-

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

★★★  
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger detta charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget. Besök High 
Chaparral (22 km) under sommaren och Ullared (68 km).

949:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 18/12 
2014 samt  1/1-21/8 2015. 

Pris per person i dubbelrum

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

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

I samarbete med

 

ÄLVÄNGEN. Stråkar i 
massor.

Musik i adventstid 
bjöd på finstämd under-
hållning.

Julsångerna avlöste 
varandra i Smyrnakyr-
kan.

Mycket folk hade kommit 
till torsdagskvällens konsert 
i Smyrnakyrkan. Elever från 
Ale Kulturskola fanns på sce-
nen för att visa sina färdighe-
ter. Fiol, cello och piano var 
de instrument som förekom. 
Därutöver fick publiken 
höra vacker sång.

”Vi tänder ett ljus i ad-
vent”, ”Midnatt råder” och 
”Snöflingor” angav tonen 

för denna underhållande 
konsert. Julstämningen i sa-
longen var påtaglig.

Ale Kulturskola förfogar 

över elever från hela kom-
munen och den här gången 
var det stråkarna som fick 
stort utrymme. Applåderna 

som de förärades efter kon-
sertens slut var välförtjänta.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Fint december-
väder gjorde att många 
vågade sig ut.

Lördagens traditio-
nella julfirande i Lödöse 
blev festlig på alla sätt 
och vis.

Besökarna vandra-
de mellan museet och 
torget.

Ett trettiotal medlemmar i 
föreningen Slöjd & Konst-
hantverk kring älven hade 
dukat upp sina egentillver-
kade produkter till beskådan 
och försäljning på Lödö-
sehus. Det erbjöds stickat, 
virkat, träslöjd, smycken 
med mera. En och annan 
hemlagad maträtt förknip-
pad med julen, som kalvdans 
och ost, syntes också till 
bland försäljningsstånden.

– Gemensamt för allt som 
säljs på marknaden är att det 
är egentillverkat av medlem-
marna i föreningen, säger 
Margit Hvid, ordförande i 
Slöjd & konsthantverk kring 

älven.
På torget fanns också di-

verse marknadsstånd. Det 
grillades hamburgare och 
Friluftsfrämjandet var natur-
ligtvis på plats för den årliga 
skinkpromenaden.

Representanter från 
Tingbergs föräldrafören-
ing var med för allra första 

gången och sålde bland an-
nat popcorn, arrangerade 
godislotteri samt loppis med 
julsaker.

– Syftet med denna nybil-
dade förening är att göra det 
bättre för barnen på Ting-
bergsskolan och i Nygård. 
Vi vill verka för en bättre 
trivsel och att barnen känner 

ett större ansvar. Genom att 
få in pengar hoppas vi kun-
na ordna diverse aktiviteter, 
rusta upp skolorna och pep-
pa lärarna, säger ordföran-
den Li Söderberg.

JONAS ANDERSSON

– Mycket folk 
syntes i Lödöse

Julen kom till byn

Tingbergs föräldraförening fanns representerade på torget i 
Lödöse.

Ingrid Schechinger från Trollhättan sålde dukar inne på museet.

Timo Stegemann från Lödöse/Nygård IK sålde bingolotter till uppesittarkvällen. Här tillsammans 
med tomten.

Stråkande 
bra konsert

Ale Kulturskola bjöd på Musik i adventstid i Smyrnakyrkan.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N


