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Gammal film.
Den äldsta
bilden företaget har är från
1943.
Foto: Anna



Hallberg

Reskod: ENA

Många förfrågningar. Nya förfrågningar kommer dagliFoto: Anna Hallberg
gen, från hela Sverige. 

Solen skiner alltid i Karlstad
En weekend på 4-stjärnigt hotell vid Vänern
• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

Best Western Gustaf Fröding Hotell ★★★★
I härliga Värmland finns en livlig stad med ett rykte
om att vara solrik och restaurangtät – omgiven av
ett vackert naturlandskap och där vildmarken är
präglad av skogar, små och stora sjöar och älvar,
som forsar genom landskapet ligger Karlstad. Här
kan du kan uppleva en weekend med flera möjligheter för både avslappning och nöjen långt bort från
vardagslunken. Från norr slingrar sig Klarälven ned
genom Värmland för att mynna ut i Sveriges största
sjö Vänern – här finner man Europas största insjöskärgård med hela 22.000 öar, holmar och skär.
I norra delarna av Karlstad ligger ert 4-stjärniga
hotell som är uppkallat efter Fröding som är född
i staden.
Ankomst: Fredagar fram till 11.12.2009.
Valfri ankomst i perioden 9.10.-16.10.2009.
Ankomst fredagar i perioden 8.1.-18.6. Valfri
ankomst under vinterlovet 12.2.-26.2., påsken
31.3.-3.4., kr. himmelfärd 12.5.-14.5., pingsten
21.5.-22.5.

Best Western Gustaf Fröding Hotell

BARNRABATT:

Extradygn m. frukostbuffé: Endast 549:Enkelrum 1.349:- Extrasäng 949:- Avbeställningsskydd:
Per vuxen 65:-/Per barn 45:- Inkluderar endast slutstädning

Max. 1 barn 0-5 år gratis
i förälders säng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris
i förälders rum.

Reskod: ENA

Strandhotellet i Wismar
Foto: Bian Sandberg

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Mecklenburg-Vorpommern
•
•
•
•
•
•

Elite Stora Hotellet
3 x övernattningar
3 x frukostbuffé
1 x 2 rätters middag/buffé
2 x 3-rätters middag/buffé
1 x välkomstdrink
15 % rabat på entré til
”Erlebnisbad” Wonnemar

Phönix-Hotel Seeblick ★★★★
Det 4-stjärniga Hotel Seeblicks historia går ända
tillbaka till 1866 och var förr en gammalt kurortsanläggning som renoverades om till ert hotell, och
här bor man strax vid stranden med utsikt över Wismarbukten och ön Poel. Här kan ni njuta av den
friska havslukten och lyssna till de böljande vågorna
skvalpa, medan ni spatserar på den 350 m långa
bryggan Seebrücke eller går en tur vid segelbåtshamnen. Ni kan också använda er av rabatten på
entrén till Erlebnisbad Wonnemar (4 km), ett 15.000
kvadratmeter stort vattenland som är ett rent paradis
för vattendjur i alla åldrar: Här finns både vågbassäng, vattenrutschbanor, bastulandskap och möjlighet för sköna wellnessbehandlingar. Från hotellet är det endast några få kilometer in till Wismars
stämningsfulla gamla stadsmitt, där man kan se de
tydliga spåren från stadens forntid som rik och central hansastad under medeltiden.
Valfri ankomst i perioden 1.10.-21.12.2009.
Enkelrum 2.499:- Extrasäng 1.549:Avbeställningsskydd: Per vuxen 85:-/Per barn 45:-

Pris per person i dubbelrum

1.699:-

Foto: Göran Assner

Phönix-Hotel Seeblick

Expeditionsavgift 60:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

www.happydays.nu
...eller ring 020 79 33 84
Beställ nu på

Gamla kartor. Gamla kartor kan avslöja detaljer som inte dagens kartor gör.
Foto: Anna Hallberg


Öppet vardagar kl. 8.00-15.30

BARNRABATT:

Max. 1 barn 0-5 år gratis
i förälders säng.
Max. 2 barn 6-14 år ½ pris
i förälders rum.

Kom ihåg reskoden: ENA

Respriser & restips

www.happydays.nu
Teknisk arrangör:

