VAKTEL FÖRLAG & FINKULTUR INBJUDER ER TILL

EN TEMARESA TILL
ARDERNNERNA
Ardenneroffensiven och Ardennernas
öl- och chokladkultur

23-30 JULI 2014

Temaresa
Ardennerna 2014
Ardenneroffensiven och
Ardennernas öl- och chokladkultur
Följ med på en härlig rundtur genom det pittoreska och natursköna Ardennerna.
Professionell guidning på andra världskrigets slagfält av Christer Bergström, författare till den berömda boken Ardennerna 1944-1945.
VIP-besök på de bästa och mest unika museerna från Ardenneroffensiven 1944-45.
Välplanerade besök på belgiska ölbryggeriet och hos chokladtillverkare.
Mysiga restauranger, trevliga hotell, gott sällskap.
Missa inte denna helt unika och trevliga resa!
Var beredd på en resa som verkligen blir något att berätta för vänner, bekanta och
jobbarkompisar hela hösten!

Det blir ett minne för livet!
Arrangörer: Vaktel Förlag och Finkultur
Christer Bergström, Rocco Gustafsson

Reseplanen
Tisdag 22 juli 2014
För den som önskar, kan man ta in på Connect Hotel, Skavsta. Pris 563 kr för ett dubbelrum om man
bokar i förväg. Ev. arrangeras samåkning.

Onsdag 23 juli
Ryan Air avgång Skavsta 06.35. Var och en tar sig dit på egen hand, ev. arrangeras samåkning. Incheckade Bagage måste ha avlämnats vid en väskavlämningsdisk senast 40 minuter före ordinarie avgångstid.
OBS! Läs igenom detta noga: http://www.ryanair.com/se/resevillkor
”Alla passagerare behöver checka in via internet under fliken Hantera bokning på www.ryanair.com
och skriva ut sitt boardingpass. För närvarande är internetincheckningen öppen från 15 dagar fram
till deadlinen för internetincheckning som är fyra (4) timmar innan varje flygnings schemalagda
avgångstid.Från den 3 mars och framåt kommer internetincheckningen att öppna 30 dagar innan varje
flygnings schemalagda avgångstid för kunder som köper ett tilldelat säte. Kunder som inte vill välja
och köpa ett tilldelat säte kan checka in via internet mellan 7 dagar och 2 timmar innan varje bokad
flygning och kommer att tilldelas ett säte på måfå utan kostnad. När en passagerare har checkat in via
internet kan de skriva ut sitt boardingkort fram till två (2) timmar innan varje flygnings schemalagda
avgångstid. Varje boardingpass måste skrivas ut och visas upp på individuella A4-sidor. Passagerare som inte checkar in via internet innan ovan angivna deadlines kommer att debiteras en avgift för
incheckning på flygplatsen i enlighet med vår prislista. Kunder som inte uppvisar ett boardingpass på
flygplatsen kommer att debiteras en avgift för utskrift av boardingpass i enlighet med vår prislista.”

Onsdag 23 juli
Ankomst Charleroi,
Belgien kl 08.45.
Kl 10.00 räknar vi med att åka med bussen från flygplatsen. Bussresa
Charleroi – La Gleize, 14 mil. Under bussfärden underhålls vi av Christer Bergströms introduktion till Ardenneróffensiven 1944-1945.
Kl 12.00-13.00 gemensam lunch i La Gleize, Belgien. Det var på denna
plats som tyskarnas SS-Kampfgruppe Peiper mötte sin undergång i
december 1944. Christer kommer att berätta mer om detta.
Efter lunchen gör vi ett besök på det mycket intressanta December ’44
Museum samt beskådar Kungstigern utanför.
14.30 räknar vi med att ta bussen till Stavelot, 11 km. Denna lilla stad
blev hett omstridd av amerikaner och SS-styrkor i december 1944. Vi
stannar till och beskådar krigsminnesnärken. Därefter fika i Stavelot,
på cafét vid den bro som amerikanerna sprängde, och därigenom
hejdade Hitlers offensiv på denna sektor. 15.30 räknar vi med att ta
bussen till Bellevaux, 8 km. Där besöker vi det pittoreska bryggeriet i
Bellevaux. Vi får tillfälle att provsmaka och handla i butiken.
Cirka 17.30 tar vi bussen till den tyskspråkiga lilla staden Sankt Vith,
17 km. Där tar vi in på ett trevligt hotell för för två nätter.
Gemensam middag på kvällen.

Torsdag 24 juli
Efter hotellfrukost, kl 10.00 tar vi bussen till Baugnez, 26 km. Det var
på denna plats som SS massakrerade 82 amerikanska krigsfångar den
17 december 1944 (”Malmedy-massakern”).
Vi delar upp oss, så att de som så önskar, besöker muséet tillägnat
denna historiska händelse, Museum Baugnez 44 Historical tillsammans
med Christer, och de som så önskar, besöker det intilliggande bryggeriet Five Points tillsammans med Rocco.
Vid 12-tiden fortsätter vi så bussen till Rodt, 24 km. Där besöker vi
ett helt fantastiskt ölmuseum, Biermuseum Rodt. På detta ställe äter vi
gemensam lunch.
Sedan buss tillbaka till den pittoreska lilla staden St Vith, där eftermiddagen är fri.
De som så önskar, följer med Christer på en utflykt till slagfälten vid
Bütgenbach och Krinkelt (20 resp. 23 km) på eftermiddagen.
På kvällen äter vi gemensam middag i St Vith.

Fredag 25 juli
Efter hotellfrukost tar vi kl 10.00 bussen till La Roche, 55 km. Där
delar vi upp oss så att de som vill besöker Cyril Chocolate (chokladtillverkning) tillsammans med Rocco, och de som vill besöker ett
mycket intressant museum om Ardenneroffensiven, Musée de la
Bataille des Ardennes tillsammans med Christer.
Runt ettiden åker vi till Buss till Baraque de Fraiture, 17 km. Även
här ägde ett stort slag rum, vid ”Parker’s Crossroads”, under Ardenneroffensiven. Vi äter gemensam lunch på det värdshus som spelade en
viktig roll under detta slag, och beskådar slagfältet och dess
minnesmärken, återigen till Christers spännande berättelser.
Därefter buss till det världsberömda belgiska bryggeriet La Chouffe i
Achouffe, 15 km. Detta är ett av Belgiens mest berömda bryggerier,
och i fråga om besökarvänlighet det kanske bästa. Det ligger inbäddat bland berg och skog, vid en liten damm, i ett typiskt Ardennerlandskap. Provsmaka och handla i butiken!
När vi har sett oss mätta på bryggeriet med omnejd, tar vi bussen till
staden Houffalize, 7 km. Där vi inkvarterar vi oss och äter gemensam
middag. Senare på kvällen följer de som vill med ned till stan och
tittar på den vackra staden och den tyska Panther-stridsvagnen från
116. Panzer-Division.

Lördag 26 juli
Efter hotellfrukosten tar vi bussen till den välkända staden Bastogne,
23 km. Här höll amerikanska 101st Airborne Division ”Screaming
Eagles” stånd mot tyskarna under hela Ardennerslaget. TV-serien
”Band of Brothers” och otaliga böcker kretsar kring denna stad.
Du kommer att få mycket initierad information av Christer om det
som utspelades i och kring denna stad under Ardennerslaget.
Vi börjar med att inkvarteras på vårt hotell.
Därefter specialförevisning i Bastogne Barracks av Sous Lieutenant
Eric ”Rony” Lemoire. Det var här den amerikanske fallskärmsjägargeneralen McAuliffe hade sitt högkvarter under belägringen av Bastogne. Det var här han gav sitt berömda svar på det tyska erbjudandet
om kapitulation: NUTS! McAuliffes högkvarter har återskapats i
detalj, och vi får göra ett VIP-besök där.
Gemensam lunch på Place McAuliffe.
På eftermiddagen tar vi vår buss till Sibret, 8 km. Där besöker de som
så önskar bryggeriet Brasserie de Bastogne tillsammans med Rocco.
Övriga följer med Christer till Chenogne (3 km) för en specialguidning i byn av Roger Marquet, författare till boken om slaget om och
massakern på tyska (!) krigsfångar i Chenogne. Med lite tur kan vi möta
en amerikansk veteran där, en som var med där.
Gemensam middag på kvällen.

Söndag 27 juli
Efter hotellfrukost tar vi bussen till medeltidsstaden Vianden (Luxemburg, på gränsen till Tyskland), 57 km.
Hela dagen på egen hand i Vianden, där det pågår en helt fantastisk
medeltidsfestival!
På kvällen kör bussen oss till Diekirch (Luxemburg), 12 km.
Här tar vi in på ett trevligt hotell.
Gemensam middag på torget i Diekirch.

Måndag 28 juli
Vi besöker det mest enastående av alla muséer om Ardenneroffensiven - Musée national d’histoire militaire, Diekirch (mitt emot hotellet).
Här finns det så stora samlingar att man baxnar! Vi får en privat förevisning av museiföreståndaren Roland Gaul. Gemensam lunch på
torget i Diekirch. Eftermiddagen fri i den pittoreska lilla staden
Diekirch. Gemensam middag på torget i Diekirch kl 19.30.

Tisdag 29 juli
Efter hotellfrukosten tar vi bussen till Clervaux, 30 km, en liten stad
i Luxemburg som ligger i floden Clerves dalgång, inbäddad mellan
höga, lummiga berg. Här ägde ett stort pansarslag rum under Ardenneroffensiven och området var, som ni kommer att få se, helt översållat av amerikanska stridsvagnsvrak. Vi besöker det urgamla slottet
som ligger på en höjd inne i staden. Där befinner sig ett av de finaste
muséerna om Ardennerslaget.
Vid ettiden besöker vi Hotel Le Claravallis – ”Colonel Fuller’s Last
Stand” – som Christer kommer att berätta den spännande historien
kring, med anknytning till Ardennerslaget. Vi äter även en god lunch
där.
När vi känner oss nöjda, kanske vid halv tre-tiden, kommer bussen att
ta oss ganska exakt den väg som tyskarna använde under sin framryckning genom Ardennerna. Vi åker till den lilla orten Celles, 100 km.
Det var här tyskarnas 2. Panzer-Division omringades när den precis
var i färd med att gå över floden Meuse. Den Panther-stridsvagn som
blev minsprängd här den 23 december 1944, står kvar. Där står idag
ett café, Café Le Tank, och givetvis tar vi en fikapaus där, kanske runt
fyratiden.
Sedan åker vi vidare till byn Foy-Nôtre Dame, 3 km. Detta var det
längsta Hitlers vinteroffensiv nåddes. Vi beskådar på slagfältet under
kunnig gudining av Christer.
Därefter fortsätter vi till staden Dinant, 7 km. Vi räknar med att anlända dit ca kl 17.00.
Gemensam middag i Dinant.

Onsdag 30 juli
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På morgonen hämtas vi av bussen på motellet och vi blir körda den
sista lilla biten till Charleroi Airport, 7 km. Kl 09.10 avgår Ryan
Air-flyget till Skavsta. Vi landar mycket lyckliga och glada – och sugna
på en ny Ardennerresa - kl 11.15.

Anmäl dig nu!
Det kommer att bli en riktigt prisvärd resa!
Anmäl dig preliminärt nu! Det är inte bindande.
Då kommer vi att meddela dig kostnaden inom kort.
Anmäl dig till:
vaktelforlag@gmail.com
Förfrågningar – maila oss på ovanstående adress eller ring på
0733 – 73 33 61.
Vi har redan flera preliminäranmälningar, så skynda dig!
Först till kvarn…
Vi flyger med Ryan Air från Skavsta den 23 juli 2014.
Vi landar i Charleroi i Ardennerna, där en turistbuss väntar på
oss, och vi återvänder till Skavsta den 30 juli. Däremellan har vi
en fantastiskt intressant och rolig resa tillsammans!
Välkomna!
Christer och Rocco
Med reservation för ev. ändringar.

Ardenneroffensiven
HemligHeter ocH myter avslöjade! rykande nytt praktverk
på svenska med Häpnadsväckande nya fakta!

köp den i
en BokHandel
nära dig!

"Jag har aldrig tidigare läst en bok om andra
världskriget som är så enastående bra!"
Lars Navander, överstelöjtnant och
f.d. Underrättelseofficer vid Högkvarteret

"En milstolpe i andra världskrigets svenska litteratur!"
Lars Gyllenhaal, militärhistorisk expert och skribent, ledamot av
Svenska Militärhistoriska Kommissionen

"Boken kommer att bli ett standardverk!"
Martin Månsson, militärhistorisk expert och skribent

Boken är inbunden, i a4-format med nära 400 illustrationer, bilder, kartor och färgprofiler. ett banbrytande verk, fullspäckat
med de vanliga soldaternas berättelser. ett måste för alla som är intresserade av militärhistoria! isBn 978-91-637-2958-4
läs mer på www.bergstrombooks.se | kontakta oss på vaktelforlag@gmail.com eller 0733-733361

Vaktel
förlag

