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Vi har besökt och kvalitetstestat 
vartenda hotell vi samarbetar 
med. Därför kan du vara säker 
på att det du läser om våra resor 
även avspeglar vistelsernas inne-
håll.

Vi prioriterar samarbete med kva-
litetshotell högt och därför är den 
höga boendestandarden och 
servicen en självklarhet.

Vi erbjuder hundratals resor till 13 
olika länder med olika teman, 
t.ex. vinprovning, slottsvistelse, spa 
& wellness, aktiv semester, familje-
semester, storstad och golfseme-
ster och mycket, mycket mer. Så 
vi är säkra på att vi även har nå-
got som faller i era läsares smak.

Våra resor är för den pris- och 
kvalitetsmedvetna läsaren och vi 
är väldigt stolta över att 96,5 % av 
våra gäster har haft en bra seme-
ster och vill resa med oss igen.

Du kan tryggt lägga dina läsares 
semesterdagar i våra händer



Dina fördelar genom ett samarbete 
med Happydays
En läsarresa presenteras med er 
som avsändare till ett förmånspris 
för era läsare, som inte kan hitta 
det billigare på vår hemsida. 

Med er som avsändare står vi 
starka i bakgrunden som teknisk 
arrangör med egen reklambyrå 
i huset som levererar tryckklar 
layout, samt vår serviceavdelning 
som hanterar bokningar, fakture-
ringar, olika frågor och eventuella 
reklamationer.

Allt ni behöver göra är att skicka 
logo och format – så anpassar 
vi sidorna efter er layout. Ni får 
provision på sålda resor från de 
annonser som profilerar er, utan 
några omkostnader.



Sagt av våra samarbetspartners

”Vi har under några år haft ett bra sam-
arbete, och många av våra läsare har 
valt att resa med Happydays efter att ha 
läst Alekuriren. Det är också många läsare 
som uppskattar era erbjudanden, att det 
har ett högt läsvärde är helt klart. Vi upp-
skattar också Happydays generösa instäl-
lning när vi har gemensamma tävlingar, 

tävlingar som genererar 
mängder av svar varje 
gång.”

- Kent S. Hylander
VD på Alekuriren

”Kristianstadsbladet har jobbat med Hap-
pydays under flera år. Det är väldigt sällan 
det kommer några klagomål på hotell, mat 
eller dylikt vilket Kristianstadsbladet tycker är 
viktigt eftersom våra läsare ska få ett mer-
värde när det bokas något från Happydays 
breda utbud. Tror faktiskt att vi bara har haft 
en kund som har klagat under alla år som vi 
jobbat med Happydays. I det fallet var det 
beställt vegetarisk mat men hotellet hade 
missat detta. Happydays kompenserade 
kunden för detta.

Happydays är väldigt duktiga på att följa 
upp med statistik, hur många som bokat 
och även vilket resmål som är populärast. 

Man blir alltid trevligt 
bemött av de anställda.”

- Rickard Karström 
Marknadsansvarig 
på Kristianstadsbladet



Till dig som har lust att samarbeta 
med Happydays
Vi säljer våra produkter genom 
läsarresor i tryckta medier. Vi har 
cirka 175 aktiva samarbetspart-
ners i Sverige och Danmark och 
vår marknadsavdelning produ-
cerar i genomsnitt 58 annonser i 
veckan. 

Vi lägger vikt på att hitta de resor 
som passar till just er läsarprofil. Vi 
presenterar resorna redaktionellt 
för målgruppen och får er att 
framstå som avsändare. 

För oss på Happydays bygger 
samarbete och försäljning av re-
sor på förtroende – och läsarresor 
handlar just precis om att bygga 
en bro mellan media och läsare.

Bilsemester

sommar i “dejlige” Danmark4 dagar på 4-stjärnigt hotell i Frederikshavn

Historiska trier vid moselfloden6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Triers centrum

4-stjärnigt i natursköna tyrolen8 dagar på 4-stjärnigt hotell i det sydvästliga Österrike

sommar i Kalmar och Öland6 dagar på 3-stjärnigt centrumhotell i Småland

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

Pris per person i dubbelrum

seK 1.749:-(ord pris 1.899:-)
l 3 övernattningarl 3 x frukostbuffél 2 x 3-rätters middag/buffél 1 x välkomstdrink på John Bull

Pris per person i dubbelrum

seK 3.399:-(ord pris 3.699:-)
l 5 övernattningarl 5 x frukostbuffél 4 x 3-rätters middagl 1 x välkomstdrink

Pris per person i dubbelrum

seK 3.799:-(ord pris 4.099:-)
l 7 övernattningarl 7 x frukostbuffél 7 x 4-rätters middag  inkl. salladsbuffél 1 x Sommer Carte upplevelsekortBarnrabatt (vid 2 betalande vuxna):Max. 1 barn 0-2 år gratis i förälders säng.

Max. 2 barn 3-6 år gratis i förälders rum..
Max. 2 barn 7-13 år ½ pris i förälders rum.
Dock max. 2 barn 3-13 år totalt per rum.

Pris per person i dubbelrum

seK 2.949:-(ord pris 3.249:-)
l 5 övernattningarl 5 x frukostbuffél 3 x 2-rätters middag inkl. kaffe

Hotel Jutlandia HHHHFrederikshavns sommar är Danmark när det är som bäst 
och närheten till Sverige har i alla år lockat hit shop-
pingglada turister. Staden gör hela tiden insatser för att 
komma på världskartan med sina nytänkande idéer inom 
turistområdet. Man har skapat en spännande atmosfär 
med flera möjligheter och upplevelser som kommer alla 
tillgodo: Golfbanor, gågatan med sina många butiker, 
palmstranden och ett levande nattliv i kombination med 
närheten till havet. Bo på stadens stilfulla Radisson Blu 
Hotel Jutlandia med en formidabel utsikt över hamnen, 
från det att solen går upp över frukostbuffén och kastar 
ljus över vindkraftverken tills ni ska njuta av Restaurang 
Gråandens praktfulla menyer på kvällen. Här på toppen 
av staden kan ni betrakta färjorna till Sverige och Norge 
i sällskap med Läsöfärjan sakta segla ut från hamnen.  Valfri ankomst 28/6-29/8 2010.Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Hotel Deutscher Hof HHHTrier – en av världens äldsta städer – har med sin cen-
trala placering tätt vid gränsen till Frankrike, Luxemburg 
och Belgien en enorm historisk betydelse och inte minst 
en sydeuropeisk atmosfär och aktualitet, som för staden 
fram på främsta raden av europeiska metropoler. Med 
bas på Hotel Deutscher Hof kan man starta en prom-
enad genom 2000 års historia från hotellets dörr, där 
de första praktmonumenten från Romartiden dyker 
upp inom de första 500 m: Römerbrücke, Kaiser Ther-
men och Triers stora historiska museum. Fortsätter man 
genom den gamla stadskärnan hittar man snabbt sta-
dens kännetecken, Porta Nigra och domkyrkan som är 
på UNESCO:s världsarvslista – om man då kommer så 
långt. Man sjunker lätt in i “altstadts” härliga stämning 
och shoppingmöjligheter, där caféer och butiker ligger 
tätt i det ena gamla vackra byhuset efter det andra. Ankomst: Söndagar 6/6-5/12 2010.

Hotel Margarete Maultasch HHHH
Endast några km från både den italienska och schweizis-
ka gränsen ligger ert hotell i sydvästliga Tyrolen. Alplan-
det utgör en fantastisk kuliss runt staden och hotellet. 
Är önskemålet en avslappnande semester med ett dopp 
i poolen, läckra middagar och vackra omgivningar så har 
ni verkligen kommit till rätt plats. Eller längtar ni efter en 
aktiv sommarsemester med goda upplevelser, så finns 
här även flera möjligheter för det. Det inkluderade upp-
levelsekortet ”Sommer Carte” ger er rabatt eller gratis 
entré till flera spännande aktiviteter. Läget nära gränsen 
till Italien lockar till en bilresa till Merano (84 km) genom 
ett landskap kantat av äppellundar och där slotten ligger 
på rad. I Merano får man uppleva blandningen av öster-
rikisk och italiensk kultur samt en charmerande gammal 
stadsdel. En annan rekommenderad utflykt är en shop-
pingtur till den schweiziska staden Samnaun (27 km).Ankomst: Lördagar 12/6-18/9 2010.

Best Western Kalmarsund Hotell HHH
Välkommen till en utav Sveriges mest historiska och 
upplevelserika städer; den gamla residens- och stiftsta-
den Kalmar som under medeltiden var gränsfäste mot 
Danmark och viktig hamn- och handelscentrum – det 
är därför inte konstigt att Kalmar kallas för “Sveriges 
Nyckel”. Ni bor på det mycket trivsamma Best Western 
Kalmarsund Hotell centralt i området Kvarnholmen - ho-
tellet har bl.a. en lusthusbetonad avdelning på deras tak 
med bastu, stor bubbelpool och avslappningsrum med 
storbilds-TV. Utöver det finns det mycket att se i Kalmar 
stad under sommaren: Kalmar har många praktfulla ba-
rockbyggnader, bl.a. domkyrkan från 1660.Ankomst: 

Juni: 20, 25, 30.Juli: 5, 10, 15, 20, 25, 30.Aug: 4, 9, 14, 19, 24.

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Bra barnrabatt! Ring för mer info. Expeditionsavgift 60:- tillkommer.

Hotel Margarete Maultasch

Öppet vardagar kl. 8.00-15.30
Teknisk arrangör: 

3 DAgArS SEMESTErEndast 1.199:- (ord pris 1.349:-)Valfri ankomst 16-22/10 2010.

Hotel Jutlandia

Som läsare av Hallands Nyheter får du dessa speciella läsarerbjudanden.  

Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Med HN-kortet 

Med HN-kortet 

Med HN-kortet 

Med HN-kortet 

Kom ihåg att uppge reskoden: Hallandsnyheter

       

       

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30.
www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  BESTÄLL NU PÅ: Kom ihåg reskoden: Provinstidningen 

Familienhotel Tirolerhof ★★★★

Sydtyrolen är känt för sin charmerande blandning av italiensk 

och tyska kultur och inte minst språket. Sydtyrolens huvudstad 

går därför under två namn; det italienska Bolzano och det 

tyska Bozen. Bolzano kallas också porten till Dolomiterna på 

grund av sin fantastiska belägenhet med utsikt mot de höga 

bergstopparna. I utkanten av staden ligger det 4-stjärniga 

Chrys Hotel som är präglat av en trevlig, familjär atmosfär 

där man känner sig mycket välkommen. Härifrån är det endast 

några få kilometer in till Bolzanos otroligt stämningsfulla 

medeltida stadsdel (3 km) – gå på upptäcktsfärd bland de 

gamla gatorna som t.ex. Laubengasse, som är stadens äldsta 

gata med arkader och en mängd olika butiker. Även stadens 

arkeologiska museum (2,5 km) är en stor upplevelse. 

Ankomst: Lördagar i perioden 12/6-31/7 2010.

Underbara, somriga Österrike
8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i St. Johann i Tyrolen

Pris per pers. i dubbelrum

 3.999:-
• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x eftermiddagskaffe m. kaka

• 7 x 3-rätters middag/buffé inkl.  

 1 liten öl, 1 glas vin eller läsk

•  1 x dans- och musikafton

• Fri entré till badlandet       

 Panorama Badewelt 

 i St. Johann

Barnrabatt (vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-12 år gratis i förälders 

rum. Max. 1 barn 13-15 år ½ pris i 

förälders rum. Max. 1 extrasäng totalt 

per rum.

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Som läsare av Provinstidningen Dalsland får du dessa speciella 

läsarerbjudande. Uppge reskoden vid beställning  – så får du automatiskt rabattpriset

Bilsemester

Teknisk arrangör: 
               

 

Familienhotel Tirolerhof

Alla aktuella Lustkortserbjudanden finns på www.ystadsallehanda.se 

Ett litet kort för stora förmåner. Som helårsprenumerant på 

Ystads Allehanda får du Lustkortet i brevlådan. Det ger dig 

rabatter på arrangemang och aktuella produkter hela året. 

Lustkortet är din plånboks bäste vän, se till att du alltid har det med.

Bilsemester

Bra Barnrabatt – Ring & hör! Förbehåll för tryckfel och utsålda datum. 
Expeditionsavgift på 60:- tillkommer. Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Beställ nu på www.happydays.nu eller ring 020 79  33  84

Kom ihåg resKoden: Ystad

Teknisk arrangör: 

gardasjön – italien för livsnjutare
8 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Riva del Garda• 7 övernattningar • 7 x frukostbuffé • 7 x 3 rätters     middag/buffé • 1 x välkomstdrink

hotel Villa enrica  HHHGardasjön är ett resmål så klassiskt att dess historia som 
semesterområde sträcker sig ända tillbaka till antiken. 
Riva del Garda är en riktig pärla med sitt pittoreska, 
medeltida centrum som är omgivet av ett uppfriskan-
de bergsklimat vid Gardasjöns norra sida. Hotel Villa 
Enrica som har pool ligger i den lugna östliga delen 
av Riva endast 200 m från badstranden och den lilla 
lustbåtshamnen.
Ankomst: 
Lördagar 19/6-18/9 2010. 

lustpris från 
3.849:-Pris per person i dubbelrum 

Alla priser & perioder:19/6 -21/8:   4.349:- 28/8-18/9:    3.849:-

BESTÄLL NU PÅ :

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30

www.happydays.nu

eller ring 020 79 33 84  Kom ihåg reskoden: 

Teknisk arrangör:

BILSEMESTER MED

Som läsare av Kungsbacka Tidning får du detta speciella läsarerbjudande. 

Uppge reskoden Kungsbacka vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Potsdam: en midsommarnattsdröm

4 dagars semester på 4-stjärnigt hotell i Tyskland

Massor med fördelar
Tips och tävlingar

www.happydays.nu

Seminaris Seehotel ★★★★

När William Shakespeare skrev 

pjäsen “En midsommarnatts-

dröm” måste han ha syftat 

på Potsdam – för här inbjuds 

åskådaren till en plats av mys-

tik, romantik och förunderlig 

skönhet. Alldeles vid sjön Templiner och med en fantastisk 

utsikt ligger ert Seminaris Seehotel, ett mycket klassigt, 

modernt och stilrent inrett hotell där man verkligen känner 

av de där 4 stjärnorna. Och i Sanssouci Park (6 km) som lig-

ger på UNESCO:s världsarvslista går solen upp och det är då 

det är som vackrast att besöka parkens alla praktfulla och 

fagra ting: Här ligger Frederick den Stores Sanssouci Palats 

(6 km) – Versailles rival och ett sommarresidens han byggde 

mellan 1744-1747. Här har ni en vistelse som bjuder på allt, 

missa inte denna magiska resa till Potsdam! 

Ankomst:  

Fredagar t.o.m. 18/6 och 3/9-17/12 samt valfri 21/6-26/8 

2010.

 Per person i dubbelrum

1.699:-• 3 övernattningar

• 3 x frukostbuffé

• 3 x 3 rätters middag/buffé

• 1 x välkomstdrink

KUNGSBACKA

                    
         Expeditionsavgift på 60:- tillkommer.

Bra 
barnrabatt

Enkelrum 2.499:- Extrasäng 1.549:-

Avbeställningsskydd: Per person från 85:-/Per barn från 45:-

Fortfarande 
rum kvar

Budapest storslagna historia
Pris per. i dubbelrum från

899:-
•	 3	övernattningar

•	 3	x	frukostbuffé

Alla	priser	&	perioder:

T.o.m. 31/7: 1.099:-

1/8-29/10: 1.349:-

1/11-31/12: 899:-

Valfri	ankomst 

t.o.m. 29/9 2010.

Telefonerna är öppna vardagar  

kl. 8-15.30

BesTÄll nu på

BilsemesTer med

www.happydays.nu   eller ring  020 79 33 84  
Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift på 60:- tillkommer. 

Teknisk arrangör:

Kom ihåg reskoden: markbladet

Som läsare av Markbladet får du detta speciella läsarerbjudande.

Uppge reskoden “Markbladet” vid beställning 

– så får du automatiskt rabattpriset.

Respriser	&	restips

www.haPPydays.nu

Tulip	Inn	Budapest	Millennium	HHH   

Budapest är egentligen en gammal kurort, och jugendpalat-

serna med de termiska baden där spa var moderna redan för 

100 år sidan, har självklart en särskild plats i stadens hjärta. 

Men det är placeringen vid Donaus blå vatten, som en gång 

gjorde Budapest till centrum i det gamla österrikiska-unger-

ska riket – på den tiden då det var kejsare, pompa och ståt 

som gällde – och idag är staden en romantisk, arkitektisk och 

historisk godbit i Europas utbud av storstadsäventyr. Pröva 

att sätta er ner under kristallkronorna på en av de hedersvär-

da och gamla caféerna där svunna stortider lever kvar ännu i 

atmosfären och inredningen. Tulip Inn Budapest Millennium 

är som namnet antyder från år 2000.

4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Budapest, Ungern

Bra 
BarnraBatter

Tulip inn Budapest mille
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Så enkelt är det 
att komma 
igång! Ugeavisen Køge Onsdag har gennem en 

lang række år samarbejdet med Happy 
Days.
 
Bladchef Jan Gløët siger:
Det er et godt og givtigt samarbejde for 
begge parter. Fordelen for os som avis ved 
Happy Days form for ”læserrejser”er bl.a., 
at alle kommer afsted, ingen er afhængig 
af andre. 
Vi kan tilbyde vores læsere nye oplevelser - 
hver uge - og de er fligtigt brugt Og så har 
vi som avis intet administrativt arbejde, det 
klares altsammen mellem læser og Happy 
Days.

1. Kontakta Happydays.
2. Skicka ett mail med logo och 
format.

…och så är ni igång – utan att 
det har kostat er några produk-
tionsmässiga resurser. 

Ring gärna till en av våra säljare 
om ni har några frågor.

Marknadsansvarig   

Morten Nielsen 

mn@happydays.nu

Tel.: +45 96 21 13 66

Mobil: +45 29 25 30 91

Försäljningsassistent

Helle Rasch

hr@happydays.nu

Tel.: +45 96 21 13 68



Vi är Happydays

Hos Happydays arbetar vi med den 
gemensamma visionen att det ska 
vara roligt att gå till jobbet. Vi tror på 
att dialog och respekt är vägen till en 
trivsel som resulterar i en bättre verk-
samhet och en ännu bättre service till 
våra kunder.
   
Att sälja resor och semestervistelser 
handlar för oss om att vi med stor re-
spekt skall hantera våra kunders mest 
dyrbara tid. Därför sätter vi en stor ära 
i att forma de bästa möjligheterna för 
att skapa det vi är bäst på: 

Resor med glädje. 



- resor med glädje

Happydays A/S
Nordvej 12, Vangen

DK - 9900 Frederikshavn

Telefon: +45 96 21 13 11

mail@happydays.nu

www.happydays.nu

®


