7-12 december 2016: Resa tillbaka till Ardenneroffensiven
Följ med till

NUTS WEEKEND
Åminnelsen av Ardenneroffensiven i Bastogne!

Militärparad med stridsvagnar och andra militärfordon
Reenactment med hundratals deltagare
Särskilda VIP-besök på muséer
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:
* Möjlighet att klättra på och i stridsvagnar från andra världskriget på muséer.
* Eventuellt möjlighet att träffa veteraner från Ardenneroffensiven.
* Föredrag som ger en unik inblick i Ardenneroffensiven utifrån helt nya perspektiv.
Anmäl dig snarast möjligt till vaktelforlag@gmail.com
Arrangemang: Christer Bergström u Vaktel förlag u bergstrombooks.se u vaktelforlag.se

Onsdag 7 december 2016
Flyg till Bryssel, buss till vårt hotell Ol’Fousse d-Outh i Houffalize (17 km från Bastogne). Ankomst ca 18.00.

Torsdag 8 december 2016
Kl 09.00 Buss till Bastogne
Kl 10.00 Besök i Bastogne Barracks där vi får klättra på och i stridsvagnarna samt bese general McAuliffes stab.
Kl 13.00-14.30 Lunch på Restaurant Le Nuts.
Kl 14.45 Buss till Bastogne War Museum
Kl. 15.00-18.00 Besök på Bastogne War Museum.
Kl 18.15 Buss tillbaka till Houffalize.
På vägen till hotellet stannar vi till vid och klättrar på Panther-stridsvagnen från tyska 116. pansardivisionen.
Kl. 20.00 Gemensam middag på Ol’Fousse d-Outh i Houffalize.

Fredag 9 december 2016 – söndag 11 december 2016
NUTS WEEKEND!
* Åminnelsen av Ardenneroffensiven i Bastogne
* Militärparad
* Olika reenactments med hundratals deltagare
* 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
* Eventuellt möjlighet att träffa veteraner från Ardenneroffensiven.
* Eventuellt möjlighet att träffa andra celebriteter.
* Föredrag av Christer Bergström som ger en unik inblick i Ardenneroffensiven utifrån helt nya perspektiv.
* Gemensam lunch och middag på Restaurant Le Nuts.
Boende på Hotel Ol’Fousse d’Outh i Houffalize.

Måndag 12 december 2016
Kl. 05.30 Avfärd med bussen till Bryssels flygplats, hemfärd.

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

Pris 9 800 kr per person
Vid anmälan senast 31 mars 2016 10 % rabatt = 8 820 kr per person
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs 9,26 kr/Euro per 18 mars 2016.)

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

Rekommenderade flyg
Stockholm/Bromma
Onsdag 7 dec
Avgång 12:30 Stockholm, Bromma Airport (BMA) Flight SN2304
Ankomst 14:50 Brussels Airport (BRU)

Måndag 12 december
Avgång 09:35 Brussels Airport (BRU), Flight number SN2303
Ankomst 11:55 Stockholm, Bromma Airport (BMA)

Pris idag: 2293 SEK (det finns 2 platser kvar för 1118 SEK den 18 mars 2016)
https://tdp.brusselsairlines.com/BEL/AirFareFamiliesFlexibleForward.do

Köpenhamn/Kastrup
Onsdag 7 dec
Avgång 11:35 Copenhagen, Kastrup Airport (CPH), Flight SN2258
Ankomst 13:05 Brussels Airport (BRU)

Månd 12 dec
Avgång 09:30, Brussels Airport (BRU), Flight SN2257
Ankomst 11:00, Copenhagen, Kastrup Airport (CPH)
https://tdp.brusselsairlines.com/BEL/AirFareFamiliesFlexibleForward.do
Pris idag: 1367 DKK (det finns 2 platser kvar för 828 DKK den 18 mars 2016)

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.

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.

