VIP-resa Arnhem och Eben Emael:
Pansar och fallskärmsjägare över Lågländerna!
med Christer Bergström
9 maj – 15 maj 2016

Följ med på en spännande färd genom slagfälten i norra Belgien och södra
Nederländerna!
Upplev och lär dig helt nytt om operation Market Garden på ett sätt som totalt skiljer
sig från all tidigare historieskrivning!
* Professionell guidning på andra världskrigets slagfält av Christer Bergström, som nu arbetar på sitt nya
mastodontverk, Arnhem 1944: Slaget om Holland, som innehåller många nya avslöjanden!
* Initierade slagfältsbesök. Känn historiens vingslag!
* Var med om världens största ansamling av körande tyska militärfordon från andra världskriget!
* Åk med i tyska militärfordon från andra världskriget på de gamla slagfälten från operation market Garden!
* Klättra på och i stridsvagnar och andra stridsfordon!

Missa inte denna helt unika och trevliga resa! Var beredd på en resa som verkligen blir något att berätta för
vänner, bekanta och jobbakompisar hela vintern! Det blir ett minne för livet!

Pris endast 9 850 kr
OBS! 10 % rabatt vid anmälan senast 31 oktober = 8 865 kr!
Arrangemang: Christer Bergström

u Vaktel förlag u bergstrombooks.se u vaktelforlag.se

Måndag 9 maj 2016
Flyg till Bryssel, hotell i Bryssel.
Boende på hotell Pentahotel Brussels City Centre
Chaussee de Charleroi 38, Sint-Gillis / Saint-Gilles, Brussels, 1060.

Tisdag 10 maj 2016
Utcheckning från hotellet.
Kl 09.00 Buss från hotellet till Fort Eben Emael. Föredrag på bussen av Christer Bergström: Så erövrades Fort
Eben Emael.
Kl 11.30 Besök inne på fortet Eben Emael, världens kraftigaste fästning – som erövrades av tyska
fallskärmsjägare på några timmar den 10 maj 1940, på dagen för 76 år sedan.

Kl 14.30 Gemensam lunch på Molin Loverix, restaurang vid Eben Emael.
Kl 16.00 Buss till Lommel.
Kl 18.00 Besök på den tyska soldatkyrkogården vid Lommel.
De som valt enkelrum inkvarteras påsitt boende på Huis Over Grenzen (alldeles intill den tyska
soldatkyrkogården).
Kl 19.45 Buss till Lommel, och vårt hotell Tuinhotel (för de som valt boende i delat dubbelrum).
Middag på egen hand.

Onsdag 11 maj 2016
Kl 09.00 Buss från Lommel till Joe’s Bridge i Neerpelt, där brittiska XXX kåren inledde sin offensiv den 17
september 1944. Vi stannar till vid Joe’s Bridge. Kort föredrag av Christer Bergström.
Kl 09.30 Vi fortsätter i bussen i XXX kårens spår den 17 september 1944 och gör ett uppehåll vid platsen för det
tyska eldöverfallet den 17 september 1944.
Kl 10.00 Vi fortsätter i bussen i XXX kårens spår till den brittiska krigskyrkogården söder om Valkenswaard, på
demn plats där XXX kåren gjorde halt den 17 september 1944. Här gör även vi ett uppehåll och besöker
krigskyrkogården. Christer Bergström kommer att förevisa några gravar och berätta om de personer som vilar
där.

Denna stridsvagn var en av flera som slogs ut vid det tyska eldöverfallet mot XXX kårens
pansarkolonn den 17 september 1944. På krigskyrkogården vilar en besättningsmedlem som
Christer Bergström kommer att berätta om.

Kl 10.45 Vi fortsätter i bussen i brittiska XXX kårens spår den 18 september 1944, över Valkenswaard och Aalst
till Eindhoven och vidare till Best. Vi kommer nu in i det område där amerikanska 101. luftburna divisionen
(“Screaming Eagles”) stred mot tyskarna under operation market Garden. Just vid Best var amerikanerna nära att
bli omringade av tyska motanfall.
Kl 11.15 Besök på muséet Wings of Liberation, vid den omstridda Sonseweg, öster om Best. Beskåda
stridsfordon och vapen från slaget om Best den 17-18 september 1944, se en 3D-film om striderna, upplev hur
det kändes att vara stridsflygare i en flygsimulator.
Kl 13.00 Buss längs Sonseweg österut till Son, där 101. luftburna divisionen tog sig över Wilhelminakanalen.
Kl 13.30 Lunch på restaurant La Dolce Vita – precis vid bron i Son, på den södra sidan om kanalen.
Kl 15.00 Vi fortsätter i bussen norrut på “Hell’s Highway”, i brittiska XXX kårens spår och där de amerikanska
82. och 101. luftburna divisionerna utkämpade förtvivlade strider med motanfallande tyska styrkor. Vi gör
uppehåll i Sint-Oedenrode, Schijndel, Veghel och Grave och beskådar slagfälten. Christer Bergström berättar
löpande på plats om de dramatiska striderna.
Vi fortsätter i bussen på “Hell’s Highway” till hotellet i Nijmegen.

“Hell’s Highway”, 19 september 1944.

Boende på Mercure Hotel Nijmegen, fyrstjärnigt hotell i centrala Nijmegen.
Middag i Nijmegen på egen hand.

Torsdag 12 maj 2016
Kl 09.45 Buss till Mook där vi gör ett kort uppehåll och tittar på minnesmärket över striderna i samband med
operation Market Garden. Christer Bergström berättar på plats om vad som utspelades där.
Kl 10.45 Besök på National Liberation Museum i Groesbeek.
Kl 13.00 Buss till Nijmegen där vi äter gemensam lunch.

Kl 15.00-16.30 Besök på olika platser för slaget om Nijmegen i september 1944. Bland annat beskådar vi platsen
för det sista tyska motståndet inne i centrala Nijmegen, platsen där amerikanska 82. luftburna divisionen
genomförde en självmordsaktig paddling tvärs över den breda floden Waal, rätt in i den tyska eldgivningen, och
den berömda bron som erövrades av britter och amerikaner gemensamt. Christer Bergström berättar löpande på
plats om de dramatiska striderna och ger nya perspektiv på varför de alluerade uppehölls avgörande länge vid
Nijmegen – tillräckligt länge för att besegla ödet för fallskärmsjägarna i Arnhem.

Mark Gavin, den hårdföre chefen för amerikanska 82. luftburna divisionen “All American”, samt några av
hans män som stred i och omnkring Nijmegen under opewration Market Garden.

Kl 16.30 Vi fortsätter i bussen norrut, i brittiska XXX kårens spår, från Nijmegen till Elst på “Ön”, där XXX
kåren hejdade sin framryckning. Här gör vi ett kort uppehåll. Christer Bergström berättar om anledningen till att
XXX kåren hejdade sig där – något som är mycket kontroversiellt i historieskrivningen. Var beredd på nya
perspektiv! Man behöver vara på plats för att se saken ur detta nya perspektiv.
Kl 16.30 Vi fortsätter i bussen norrut, i brittiska XXX kårens spår, från Nijmegen till Elst på “Ön”, där XXX
kåren hejdade sin framryckning. Här gör vi ett kort uppehåll. Christer Bergström berättar om anledningen till att
XXX kåren hejdade sig där – något som är mycket kontroversiellt i historieskrivningen. Var beredd på nya
perspektiv! Man behöver vara på plats för att se saken ur detta nya perspektiv.
Kl 17.00 Vi fortsätter i bussen till Driel på “Ön” och platsen för den ödesdigra luftlandsättningen av den polska
brigaden. Christer Bergström berättar på plats om dess öde under operation Market Garden.
Kl 17.30 Buss till den bittert omstridda John Frost-bron i Arnhem. Här gör vi ett kort uppehåll och Christer
Bergström berättar om slaget om denna bro.
Boende på Hotell Best Western Plus Hotel Haarhuis i Arnhem.
Egen middag i Arnhem.

Fredag 13 maj 2016
Buss till och besök på de gamla slagfälten väster om Arnhem. Christer Bergström berättar löpande på plats om
vad som utspelades där i september 1944.
Besök på Museum Hotel Hartenstein i Oosterbeek.
Buss tillbaka till John Frost-bron i Arnhem, besök på Battle of Arnhem Information Center i Arnhem, vid Frosts
bro.
Vi besöker även olika monument i Arnhem.
Boende på Hotell Best Western Plus Hotel Haarhuis.

Lördag 14 maj 2016
Förmiddag: Besök på Arnhem Oorlogsmuseum och Militracks, Overloon
Världens största sammankomst av tyska stridsfordon från andra världskriget!
Tillfälle ges att åka i/på tyska stridsfordon från andra världskriget!
Även besök på museet National War and Resistance Museum i Overloon.

Kväll: buss Overloon – Arnhem
Boende på Hotell Best Western Plus Hotel Haarhuis.

Söndag 15 maj 2016
Buss Arnhem - Amsterdam.
Flyg hem från Amsterdam på kvällen.
OBS! Tillfälle ges att stanna kvar på egen hand i Amsterdam några dagar!

Anmäl dig nu!
Pris endast 9 850 kr
OBS! 10 % rabatt vid anmälan senast 31 oktober = 8 865 kr!
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs 9,35 kr/Euro per 1 oktober 2015.)

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 2 500 kr för hela resan.
I priset ingår:
* Modern distansresebuss med luftkonditionering och toalett.
* Entréer till alla planlagda museibesök
* Alla föredrag
* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost.
* EU-moms på resan.
Arrangören har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

OBS! Flyg ingår inte i priset - på denna resa till Arnhem...
Ev. avbokningsskydd ombesörjes av resenärerna själva.
Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 1 500 kr
till bankgironummer 576-4162 för Vaktel Förlag (vidare betalning i höst)
samt att maila in bekräftelse till vaktelforlag@gmail.com
Begränsat antal platser! Skynda att anmäla dig!
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar sedan
det meddelats att resan bestämt blir av.
Med reservation för eventuella ändringar.

