Militärhistorisk och sol-och-bad-resa
för ALLA till tropiska SINGAPORE
7 juli – 14 juli 2019
med Christer Bergström

Följ med på en spännande rundtur bland krigsminnesmärken, gamla slagfält, tropiska
stränder och fantastiska parker!
Upplev och lär dig om den japanska invasionen av Singapore 1942!
* Kunnig och pedagogisk guidning av Christer Bergström, författare till 29 böcker om andra
världskriget. Och en kommande bok om slaget om Singapore!
Några röster av tidigare deltagare på Christer Bergströms militärhistoriska resor:
”En av de allra bästa historieresor som jag varit med om. Otroligt mycket att se och uppleva på exakt de platser som viktiga
händelser utspelade sig på, och med en livfull medryckande expertguidning av Christer Bergström själv.”
”Är jättenöjd. Vi fick vi en upplevelse som man aldrig glömmer. Platser, Hotell, Museum, Monument mm. En informativ och
lärorik resa. Rekommenderar varmt dessa resor.”

Kostnad: Endast 8 900 kr Senaste anmälan 15 okt 2018
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 hösten och vintern! Det blir ett minne för livet!
Arrangemang: Christer Bergström * Vaktel förlag * vaktelforlag.se * vaktelforlag@gmail.com

”Den största katastrofen och största kapitulationen i Storbritanniens historia” – så beskrev den
brittiske premiärministern Winston Churchill nederlaget mot japanerna i Singapore i februari
1942.
Det verkade helt otroligt – 36 000 japaner besegrade en allierad armé på 85 000 man.
Japanerna invaderade den 8 februari 1942 och den 15 februari kapitulerade den brittiske
befälhavaren generallöjtnant Percival (se bilden ovan). 80 000 man allierade soldater togs som
krigsfångar.
Men striderna var hårdare än vad som brukar framgå i historieskrivningen. På knappt en
vecka förlorade japanerna en sjundedel av sin anfallsstyrka.
Christer Bergström projekterar en ny bok om slaget om Singapore med bl.a. tidigare ganska
okända japanska skildringar som kommer att sprida nytt ljus över detta slag. Följ med på
denna unika resa för att få en inblick i detta!

Ta med din partner på resan!
Denna resa lämpar sig också alldeles utmärkt för ev. medföljande partner som kanske inte är
så intresserad av militärhistoria. Vi bor centralt på ett fint hotell med swimmingpool. I
Singapore finns hur mycket som helst att se. Ett besök i Chinatown (ett stenkast från hotellet)
får man inte missa! Där finns undersköna parker, tropiska badstränder och en fantastiskt
vacker tropisk natur. Vi kommer också att göra flera gemensamma utflykter, t.ex. ta en heldag
på Palawan Beach och i den berömda Garden by the Beach.

Allt detta ligger också inom räckhåll från hotellet:
https://traveltriangle.com/blog/shopping-in-singapore/

Vårt hotell har också både en riktigt bra luftkonditionering och swimmingpool.

Program
Söndag 7 juli 2019
Flyget till Singapore avgår kl 20:40. Se sista sidan här.

Måndag 8 juli 2019
Vi landar i Singapore kl 21:40.

Resa till hotellet och incheckning.
Fragrance Hotel - Riverside
飞龙河畔酒店
20 Hong Kong Street, Boat Quay, Singapore, 059663, Singapore Tel: +65 – 63 – 45 61 16

Tisdag 9 juli 2019
Kl 09.30: Avfärd från hotellet till Fort Canning-parken. Där börjar vi med att Christer håller
ett föredrag som ger en sammanfattning av slaget om Singapore. Parken är i sig ett oerhört
vackert utflyktsmål, bara ett stenkast från hotellet.

Kl 10.30: Vi besöker The Battlebox (vid Fort Canning) – generallöjtnant Percivals
underjordiska stabsplats, som nu är omgjort till ett fantastiskt museum med filmvisning etc.
http://www.battlebox.com.sg/

Kl 12.30-14.00 Egen lunch i Singapore
Kl 14.15 Bussen hämtar de militärhistoriskt intresserade utanför hotellet. Resa till Old Ford
Factory-muséet. Detta var den japanske generalen Yamashitas stabsplats, och det var här
Percival kapitulerade. Detta är nu omgjort till ett mycket lärorikt museum.

Därmed har vi skaffat en bra överblick över slaget för att ha det som grund till de fortsatta
exkursionerna.
Kl 16.30 Återfärd med bussen till hotellet.
Egen middag i Singapore.

Onsdag 10 juli 2019
Kl 10.00: Vi reser buss genom regnskogen till platsen för den japanska landstigningen på
Singapores nordvästkust. Det är en resa genom vacker natur som rekommenderas för alla,
även de som inte är så militärhistoriskt intresserade.

Därefter buss till och besök på Kranji War Memorial, den stora allierade militärkyrkogården.

Torsdag 11 juli 2019
Idag bjuds två alternativ på samma resa:
* Adam Park/Hill 95, där Christer berättar på plats om det stora och ganska okända slaget
mellan japanskt pansar och australiensare.
* Den intilliggande helt fantastiska och jättelika Botanic Gardens. Se:

https://www.nparks.gov.sg/sbg

Till vänster: En film från Botanic Gardens.
https://www.youtube.com/watch?v=Em6pq2hjROw

Fredag 12 juli 2019
Kl 09.00: Vi reser med buss till Kent Ridge Park, där det finns två alternativ att välja mellan:
* Museum Reflections at Bukit Chandu som visar både slaget om Singapore och de
omfattande japanska krigsförbrytelserna i Singapore. Muséet ligger i Kent Ridge Park.
* Den oerhört natursköna Kent Ridge Park, som breder ut sig över 47 hektar.

Vid Museum Reflections at Bukit Chandu kommer Christer att berätta om slagen om Bukit
Chandu och Pasir Panjang och den lokale krigshjälten löjtnant Adnan. Se denna video från
spelfilmen om honom: https://www.youtube.com/watch?v=67mNpuKuSVY

På Museum Reflections at Bukit Chandu förevisas vi också en kort, gripande teaterpjäs om
slaget och dess eftermäle.

Därefter tar oss bussen till naturreservatet Labrador Park, som till viss del utgörs av en
trollbindande tropisk regnskog, och till viss del av en park vid havet, samt Fort Pasir Panjang,
som ligger i parken.

Lördag 13 juli 2019
Vi reser med bussen till den helt bedårande Palawan Beach, där vi tillbringar större delen av
dagen.

Därefter besöker vi det oändligt vackra Gardens By the Bay. Beundra de 16 våningar höga
träden! Besök i populära Flower Dome och Cloud Forest och många andra attraktioner ingår i
resans pris.

Söndag 14 juli 2019

Kl 06.00: Buss till flygplatsen för hemresa.

Vi kommer hem samma dag, söndag 14 juli.

Vilken prisvärd resa!
Kostnad för hela resan: Endast 8 900 kr
Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 3 300 kr för hela veckan.
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 29 augusti 2018.)

I priset ingår:
* Resor i modern distansresebuss.
* Entréer till alla planlagda museibesök och andra besök.
* Alla föredrag.
* Hotellboende på centralt beläget hotell med swimmingpool i delat dubbelrum (frukost ingår ej av praktiska
skäl).
Teknisk arrangör är Vaktel förlag i Eskilstuna som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Anmäl dig till resan nu!
Senaste anmälningsdag 15 oktober 2019!
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
Frågor? Ring gärna Christer Bergström på 0733 – 73 33 61.
Resten av resekostnaden betalar du mot faktura efter sommaren.
När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld.
(Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar om resan blir av.)

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 Singapore eller resa hem senare.
Rekommenderade flyg – uppgifter från 29 augusti 2018:

OBS! Beställ ingen flygresa förrän du fått en bekräftelse att det finns ett tillräckligt
antal anmälda på att resan blir av!
Rekommenderat flyg
Från Stockholm/Arlanda:
7 juli-14 juli 2019

https://www.supersavertravel.se/valj-ditt-flyg-alternativ

Från Köpenhamn:
Jag rekommenderar att ni tar nedanstående flyg från Köpenhamn till Arlanda och
bokar Arlandaflyget ovan. Summan blir lägre (5802 kr) än om ni flyger direkt från
Köpenhamn. Dessutom passar flygen Köpenhamn-Singapore dåligt ihop med flygen
Arlanda-Singapore.*
7 juli – 14 juli 2019

https://www.rcg.se/transport/results.aspx?search=53C77469F6C124D988E6302BB2FF2E6F&result=38165BC80D4483AD8682DEB79757
6EAE&meta_partner=momondo_rcgse&mpo=60&ts=2018-0829T23%3a12%3a41&utm_source=momondo_rcgse&utm_medium=ppc&utm_campaign=affiliate+meta&tduid=92443d20cba67038bfba2ee
4965596ce

* Den enda resan som passar någorlunda från Köpenhamn ankommer 5½ timme efter oss andra, avgår hem 15 timmar efter
oss andra och kostar mer. https://www.supersavertravel.se/valj-ditt-flyg-alternativ

Med reservation för eventuella ändringar.

