
13-17 december 2018: VIP-resa tillbaka till Ardenneroffensiven 
Följ med till 

NUTS WEEKEND 
Åminnelsen av Ardenneroffensiven i Bastogne! 

 
 

Militärparad med stridsvagnar och andra militärfordon! 

Reenactment med hundratals deltagare! 

Åk militärfordon från andra världskriget! 

Träffa veteraner från Ardennerslaget! 

Hela staden klär sig i 40-talskläder och amerikanska uniformer, 

skyltfönster pryds med skyltdockor i amerikanska uniformer, 40-talsmusik 

spelas överallt  

Belägringen av Bastogne synliggörs igen 

 
Reseguide: Christer Bergström, författare till boken Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv 

 

Christer Bergström har under sitt mångåriga arbete på boken Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv gjort 

mängder av resor i Ardennerna. Därigenom har han fått mycket goda kontakter och kan erbjuda deltagarna på 

denna resa: 

* Åka stridsfordon från andra världskriget! 

* Träffa veteraner från Ardenneroffensiven! 

* Föredrag som ger en unik inblick i Ardenneroffensiven utifrån helt nya perspektiv! 

Endast för fyra resenärer! 

 

Anmäl dig snarast möjligt till vaktelforlag@gmail.com 
Arrangemang: Christer Bergström  u Vaktel förlag  u bergstrombooks.se u  vaktelforlag.se 

http://bergstrombooks.se/


Torsdag 13 december 2018 
 

 

Flyg till Bryssel, bilresa till Stavelot, där vi träffar två lokalinvånare som berättar och visar privatbilder på flera 

Königstiger i Stavelot under Ardenneroffensiven, bl.a. den som kraschade in i deras grannhus.  

Ankomst ca kl 12.00. 

 

  
 

 

Gemensam lunch i Stavelot. 

Därefter åker vi vidare till ett område som aldrig annars visas under dylika Ardennerresor – området väster om 

floden Salm, där amerikanska 82nd Airborne Division slog sig blodigt i motanfallet i början av januari 1945, och 

Cherain-Sterpigny – skådeplatsen för Ardennernas största pansarslag, där 9. SS-pansardivisionen slog ut 

amerikanska 3. pansardivisionen i mitten av januari 1945. (Se min bok Ardennerna 1944-1945, sid 365-369 samt 

396-399.) 

 

 



Efter detta åker vi till vårt boende, på slottet Château de Urspelt.  

Det pampiga Château de Urspelt ligger mitt i de luxemburgska Ardennerbergen, inte långt från Bastogne. Där 

äter vi middag. 

 

 
 

Se mer om vårt slottsboende här: 

https://www.chateau-urspelt.lu/en/castle 

 

 

 

Fredag 14 december 2016 – söndag 16 december 2016 
 

NUTS WEEKEND! 
 

* Åminnelsen av Ardenneroffensiven i Bastogne 

* Militärparad 

* Reenactment med hundratals deltagare som återger slaget om Manhay/Grandmenil på plats! 

* Åk militärfordon från andra världskriget! 

* Besök på 101st Airborne Museum och Bastogne Ardennes 44 Museum i Bras, ev. andra, NYA muséer i 

regionen 

* Hela staden klär sig i 40-talskläder och amerikanska uniformer, skyltfönster pryds med skyltdockor i 

amerikanska uniformer, 40-talsmusik spelas överallt – belägringen av Bastogne synliggörs igen 

* Vi träffar veteraner från Ardenneroffensiven! 

* Eventuellt möjlighet att träffa andra celebriteter. 

* Föredrag och slagfältsförevisning av Christer Bergström som ger en unik inblick i Ardenneroffensiven utifrån 

helt nya perspektiv. 

* Gemensam lunch och middag på Restaurant Le Nuts. Vi har bokat bord intill veteranen Vince Speranzas bord 

på Restaurant Le Nuts fredag-lördag-söndag kl 19.00. 

 



 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 
 

 



Måndag 17 december 2016 

 

Kl. 11.00 Avfärd med bussen till Bryssels flygplats, hemfärd. 

 

Anmäl dig nu! – till vaktelforlag@gmail.com ! 
 

 
Pris 9 800 kr per person 

 

 
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs 10,70 kr/Euro per 29 aug 2018.) 

 

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 2 200 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 

 

 

mailto:vaktelforlag@gmail.com


Rekommenderade flyg 
 

Stockholm/Bromma 

 

Torsdag 13 dec 

 

Avgång 06:55 Stockholm, Bromma Airport (BMA) Flight SN2310 

Ankomst 09:15 Brussels Airport (BRU) 

 

 

Måndag 17 december 

 

Avgång 17:00 Brussels Airport (BRU), Flight number SN2307 

Ankomst 19:20 Stockholm, Bromma Airport (BMA) 

 

 

Pris idag: Endast  709 SEK!  

 

https://tdp.brusselsairlines.com/BEL/AirFareFamiliesFlexibleForward.do 

 

Köpenhamn/Kastrup 

 

Torsdag 13 dec 

 

Avgång 07:00 Copenhagen, Kastrup Airport (CPH), Flight SN2268 

Ankomst 08:35 Brussels Airport (BRU) 

 

 

Månd 17 dec 

 

Avgång 21:00, Brussels Airport (BRU), Flight SN2265 

Ankomst 22:35, Copenhagen, Kastrup Airport (CPH) 

 

https://tdp.brusselsairlines.com/BEL/AirFareFamiliesFlexibleForward.do 

 

Pris idag: Endast 724 SEK! 

 

 

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 

Endast 4 st platser totalt! Skynda att anmäla dig! 

När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. 

 

 
 

Med reservation för eventuella ändringar. 



Har du inte boken  

Ardennerna 1944-1945: Hitlers vinteroffensiv? 
Skaffa den då gärna och läs den – den kommer att få dig att totalt 

ompröva din tidigare syn på detta viktiga kapitel i andra världskriget. 

 
 


