Luftwaffe VIP-resa
med Christer Bergström
tisdag 26 juni – söndag 1 juli 2018

Detta blir en ENASTÅENDE RESA! Missa inte detta tillfälle!!
På denna resa får du göra unika besök, du får exklusivt kliva över repen på museerna för att
studera flygplanen närmare – och du får provsitta flera av museernas flygplan, vilket
egentligen inte är tillåtet!
En målsättning är att vi ska få träffa minst en Luftwaffe-veteran! Då det gällande
veteranerna förstås beror på deras ålder, men det är inbokat och vi håller tummarna.

Dessutom blir det exklusiva föredrag av Christer Bergström under hela resan.

Sista anmälningsdag 10 mars 2018!
ANMÄLAN SKER GENOM ATT BETALA IN ANMÄLNINGSAVGIFTEN – SE SIST I
DETTA DOKUMENT!

PROGRAM FÖR DENNA UNIKA RESA
TISDAG 26 JUNI
Flyg till München. Christer möter upp på Münchens flygplats kl 13.30. Där väntar bussen på
oss. Vi kommer att ha samma buss hela tiden.
Vi börjar med en gemensam bayersk lunch på Hotel Machinger Hof.
Därefter besök på Messerschmitt-Museum Manching.

Se fyra olika Messerschmitt Bf 109 G-versioner, raketflygplanet Me 163, jetjaktplanet Me
262 på nära håll, med mera.
http://www.flugmuseum-messerschmitt.com/museum/besucherinformation/index.html

Kväll:
Gemensam middag på gemytliga och ärevördiga Hackerhaus
i centrala München.

Bussen kör oss sedan till Hotel München-Messe, Dornach/München, där vi bor.

ONSDAG 27 JUNI
Förmiddagen fri i Münchens centrum
Egen lunch
Kl 14.00: Besök på Deutsches Museum Flugwerft Oberschleissheim.
Museets kurator Gerhard Felchner tar emot oss för vårt VIP-besök.
Här får vi exklusivt kliva över repen till flygplanen så att vi kan studera dem närmare.
Här får vi även exklusivt provsitta en Phantom!

Hit var Luftwaffes Jaktflygskola 2 förlagd. Den gamla anrika flygskolan Oberschleissheim hade rykte om sig att
vara något alldeles särskilt, en plats dit enbart eliten kom. Det fanns en utpräglad image hos de som bedrev
flygutbildningen och även hos dess ledning att de var de riktiga jaktflygarna, och de gav sina flygelever en
känsla av att de verkligen var detta. Flygfältet, som grundades 1912 av den Kungliga Bayerska Flygkåren, och
ligger bredvid det vackra barockslottet och dess parkanläggning med samma namn som varit sommarresidens för
den bayerska kungafamiljen. Chefen för flygskolan var major Eitel-Friedrich von Manteuffel. Här var Wolfgang
Thimmig förlagd – huvudperson i boken ”Nattens jägare”.
Se Messerschmitt Bf 109 E, Junkers 52, en spansk ”Heinkel 111”, raketflygplanet Me 163 och jetjaktplanet Me
262, Fokker triplan från första världskriget, med mera!
Se flygbåten Dornier 24, Fieseler Storch, Hortens flygande vinge, Fokker D VII från första världskriget, med
flera flygplan!
http://www.deutsches-museum.de/en/flugwerft/information/

Därefter buss till Speyer. Föredrag av Christer på bussen: Graf & Grislawski – ”par i ess”, om
två framstående tyska flygaress under andra världskriget.

Vi bor på Hotel Löwengarten Speyer. ****

TORSDAG 28 JUNI

Besök på Technikmuseum Speyer.
http://speyer.technik-museum.de/
Museets ägare Hermann Lahyer har ordnat detta speciella VIP-besök åt oss.
Här finns bl.a. en original-Messerschmitt Bf 109 G från JG 52 samt Hermann Grafs sidroder
med 202 luftsegrar markerade. Och mycket, mycket annat!
Här får vi exklusivt provsitta i en äkta Messerschmitt 109 G från jakteskader JG 52!

En representant från veteranföreningen Traditionsgeschwader JG 52, Manfred Wägenbaur,
möter särskilt upp oss här. Tolkning tyska-svenska ingår!
Exklusiv lunch med och föredrag av Luftwaffe-veteranen Wolfgang Wollenweber som flög
Messerschmitt 110 och jetjaktplanet Heinkel 162. Prata fritt och ställ frågor till Wolfgang
Wollenweber! Tillfälle att köpa hans självbiografi ”Die Reichsadler” signerad! Tolkning
tyska-svenska ingår!

Ovan t.v: Wolfgang Wollenweber och hans signalist under kriget, t.h. Wolfgang Wollenweber (i ljusblå skjorta) under ett
möte arrangerat av Christer Bergström. Infällt: Wollenwebers bok.

T.v.: Hermann Grafs sidroder med 202 nedskjutningsmarkeringar. T.h: Manfred Wägenbaur.

Avfärd med buss till Hannover.
Föredrag av Christer på bussen: JG 52 – 11 000 luftsegrar – världens mest framgångsrika
jaktförband.
Vi bor på H+ Hotel Hanover, Bergstr. 2, D-30539 Hannover – Bemerode

FREDAG 29 JUNI
Besök på Luftfahrtmuseum Hannover-Laatzen.
Museets kurator Klaus-Dieter Hoppe tar emot oss för vårt VIP-besök.
Här finns Focke Wulf 190 A-8, Spitfire XIV, Messerschmitt Bf 109 G-2, en hel rad
förstavärldskrigsflygplan – bl.a. Fokker E III, Sopwith Camel, Nieuport 17 - samt Starfighter
och många andra flygplan!
http://www.luftfahrtmuseum-hannover.de/
Här får vi exklusivt kliva över repen till flygplanen så att vi kan studera dem närmare.
Här får vi även exklusivt provsitta en Focke-Wulf 190 A-8 från jakteskader JG 1!

Därefter: Buss till Salzwedels gamla flygbas.
Här tar Holger Benecke, ordförande i flygplan-arkeologigruppen ”Suchgruppe 45 Rosipal”
exklusivt emot oss. Holger gör en privatvisning av det gamla Luftwaffeflygfältet – där inte
bara bl.a. många flygaress i JG 3 var förlagda, utan det var också den tyska
fallskärmsjägarkåren vagga.
Därefter kommer Holger Benecke att exklusivt berätta och visa bilder om flygplan från andra
världskriget som de omsorgsfullt grävt upp. Tolkning tyska-svenska ingår!

Vi bor på det gemytliga Hotel Zur Wolfsschlucht - Das Wolfshotel am Arendsee.

LÖRDAG 30 JUNI
Besök på Militärhistorisches Museum der Bundeswehr - Flugplatz Berlin Gatow.
http://www.mhm-gatow.de/
Se Heinkel 111, Fokker monoplan, Fokker triplan, Messerschmitt Bf 109, Messerschmitt 163,
Junkers 52, med mera.

Vi bor på hotell Mercure Hotel Berlin City på Invalidenstraße 38 i Berlins centrum.
Bussen kör oss dit från Militärhistorisches Museum der Bundeswehr - Flugplatz Berlin
Gatow.
Hotellet ligger på Alexanderplatz i Berlin och är ett av mångmiljonstadens kommersiella och
kulturella centra. Alldeles i närheten ligger Berlins medeltida centrum samt flera av stadens
främsta historiska och kejserliga institutioner utmed Unter den Lindens början vid floden
Spree.

Sen eftermiddag/kväll: Egen tid i Berlin.

Foto: Thomas Wolf.

SÖNDAG 1 JULI
Utcheckning från hotellet.
Besök på Deutsches Technikmuseum, Berlin.
Se en Messerschmitt Bf 110 från JG 5, en Messerschmitt Bf 109 från JG 77, jetjaktplanet
Heinkel 162 ”Volksjäger”, med mera!
http://www.sdtb.de/Startseite.63.0.html

Bussen kör oss till flygplatsen Berlin-Schönfelde.

Kostnad för hela resan: 11 500 kr. Anmälan senast 10 mars 2018.
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 2 november 2017 9,77.)

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 2 300 kr för hela veckan.
I priset ingår:
* Modern distansresebuss med luftkonditionering och toalett.
* Entréer till alla planlagda museibesök.
* Provsittningarna i flygplanen.
* Alla föredrag.
* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost.
Teknisk arrangör är Vaktel förlag i Eskilstuna som ställt lagstadgad resegaranti till
Kammarkollegiet.

Med reservation för eventuella ändringar.

Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 3 000 kr till bankgironummer
576-4162 för Vaktel Förlag samt att maila in bekräftelse till vaktelforlag@gmail.com
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld.
(Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar.)
PASSA PÅ ATT FÖLJA MED PÅ DENNA HELT UNIKA VIP-RESA!

Din flygresa
Bestäm själv hur länge du vill stanna – förläng din vistelse om du vill!
Flygbiljetter ordnar du själv, så att du kan komma tidigare till München eller resa senare från
Berlin. Rekommenderade flyg – uppgifter från 2 november 2017:
OBS! Boka din flygresa snarast! Resan kommer att genomföras!
Stockholm-München tisd 26 juni:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=STO&SD0=MUC&SDP0=26-062018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Köpenhamn-München tisd 26 juni:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=CPH&SD0=MUC&SDP0=26-062018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Göteborg-München tisd 26 juni:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=GOT&SD0=MUC&SDP0=26-062018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

RETURRESA
Från Berlin till Stockholm 1 juli:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=BER&SD0=STO&SDP0=01-072018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Från Berlin till Köpenhamn 1 juli:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=BER&SD0=CPH&SDP0=01-072018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Från Berlin till Göteborg 1 juli:

https://www.momondo.se/flightsearch/?Search=true&TripType=1&SegNo=1&SO0=BER&SD0=GOT&SDP0=01-072018&AD=1&TK=ECO&DO=false&NA=false&currency=SEK

Vi ses i München i juni!

Med reservation för ev. ändringar

