
VIP-resa Arnhem  
75-årsdagen av Operation Market Garden! 

16 september  – 23 september 2019 
 

 
 

Sista anmälningsdag 15 juni 2019! 

 
Pris endast 12 900 kr 

 

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 skrivit det 

banbrytande verket Arnhem 1944: Slaget om Holland, som innehåller många nya 

avslöjanden!  

 

* Initierade slagfältsbesök. Känn historiens vingslag!  

 

* Uppvisningar av flera mass-fallskärmshopp, militärfordon, reenactment av övergången av 

floden Waal med stormbåtar, militärläger, museibesök och mycket mera! 

 

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! 

75-årsjubiléet av Market Garden inträffar bara en gång! 
 

Arrangemang: Christer Bergström  u Vaktel förlag  u bergstrombooks.se u  vaktelforlag.se 

http://bergstrombooks.se/


Måndag 16 september 
 

Kl 19.30: Bussen hämtar oss på flygplatsen Amsterdam-Schiphol och kör oss till Hotel de 

Naaldhof i Oss, där vi kommer att bo under resan. 

 

Buss Amsterdam-Schiphol - Hotel de Naaldhof i Oss, 118 km 

 

Tisdag 17 september 
 

 

Buss Hotel de Naaldhof – Wolfheze, 38 km 

 

Buss till Wolfheze där vi studerar landsättningszonerna för de brittiska fallskärmsjägarna den  

Därefter följer vi med bussen John Frosts marsch mot vägbron i Arnhem och gör uppehåll för 

att studera skådeplatser för särskilda händelser. Se kapitel 5 och 7 i min bok “Arnhem 1944”, 

del 1 samt kapitel 2 i “Arnhem 1944”, del 2. 

Buss Wolfheze – John Frost Brug, Arnhem. 

 

Lunch i Arnhem 

 

Buss Arnhem centrum – Oosterbeek. 

 

Eftermiddagen: 

Besök på Airborne Museum i Oosterbeek, där det även är bokrelease av den engelska 

upplagan av min bok 

 

Kl 18.00: Buss Oosterbeek - Hotel de Naaldhof i Oss, 38 km 

 

Onsdag 18 september 
 

Buss Hotel de Naaldhof i Oss - Groesbeek, 44 km 

 

Vi beskådar Parachute Group Holland som hoppar över 82. luftburna divisionens fällningszon 

vid Groesbeek. 

Se kapitel 6 i min bok “Arnhem 1944”, del 1. 

 

Lunch i Groesbeek. 

 

Besök på National Liberation Museum i Groesbeek. 

 

Buss Groesbeek - Hotel de Naaldhof i Oss, 44 km 

 



Torsdag 19 september 
 

Buss Hotel de Naaldhof i Oss – Vlagheide, 32 km 

 

Förmiddag: 

Vi besöker Basecamp DZA Vlagheide, där det är en veterandag med 20 

andravärldskrigsveteraner, inklusive 101st Airborne veteran Vincent Speranza. 

 

Lunch i Veghel. 

 

Eftermiddag: 

 

Christer förevisar på plats slaget om “Hell’s Highway” i Veghel-området – de tyska 

motanfallen. Se kapitel 2, 3 och 4 i min bok “Arnhem 1944”, del 2. 

 

Besök på Camp Cider White CP och Casemate Museum vid Grave. 

 

Buss tillbaka till Hotel de Naaldhof i Oss, ca 45 km 

 

 

Fredag 20 september 
 

Buss Hotel de Naaldhof – Wolfheze, 38 km 

 

Vi beskådar fallskärmshoppet vid Wolfheze, där britterna hoppade den 17 september 1944. 

Se kapitel 5 i min bok “Arnhem 1944”, del 1. 

 

Buss– Wolfheze – Overloon, 68 km 

 

Lunch i Overloon. 

 

Därefter besök på Orloogsmuseum i Overloon. 

 

Christer förevisar på plats pansarslaget vid Overloon. 

Se kapitel 5 och 6 i min bok “Arnhem 1944”, del 2.                   

 

Buss Overloon - Hotel de Naaldhof, 62 km 

 

 



Lördag 21 september 
 

Buss Hotel de Naaldhof - Ede, 60 km 

 

Vi studerar platsen för 4. fallskärmbrigadens luftlandsättning den 18 september och striden 

mellan de “Röda djävlarna” och SS. Se kapitel 10 i min bok “Arnhem 1944”, del 1. 

 

Vi beskådar fallskärmshoppet vid Ginkelse Heide   

 

Buss Ede – Nijmegen, 43 km    

 

Lunch i Nijmegen 

 

Vi besöker Nijmegen och Christer förevisar på plats slaget om Hunnerparken. 

Se kapitel 9 i min bok “Arnhem 1944”, del 1 och kapitel 2 i del 2. 

 

Buss Nijmegen – Elst, 11 km 

 

Bussen fortsätter till Betuwe, där vi gör uppehåll för att studera skådeplatser för särskilda 

händelser. Se kapitel 2 och 3 i min bok “Arnhem 1944”, del 2. 

                         

Buss Elst - Hotel de Naaldhof, 42 km 

 

Söndag 22 september 
 

Vi får en spektakulär final på resan genom att följa detta: 

 

“Our finish in Nijmegen on September 22nd will be very spectacular too. We drive the route 

north from Veghel to Nijmegen. The exact start time and when we will pass where will be 

placed here at a later time. With historical boats the Waal river will be crossed by our 

Operation Market Garden re-enactment groups. 

The amphibious vehicles will also be there to show their capabilities on the river. The 

municipality of Nijmegen has given us full cooperation and we are expecting the same from 

Rijkswaterstaat. 

The precise location of this spectacle will be communicated at a later date. 

Over 250 vehicles and 580 participants have signed up for our event.” 

 

Please contact us at info@omg2019.nl to discuss the details. 

 

https://omg2019.nl/en/ 

 

Buss Hotel de Naaldhof – Nijmegen och tillbaka, ca 75 km 
 

23 september 
 

Återresa ankomst till Amsterdam-Schiphol kl 16.00. 

Buss Hotel de Naaldhof i Oss - Amsterdam-Schiphol, 118 km 

 



 
 

Anmäl dig nu! 
 

Pris endast 12 900 kr 
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 17 maj 2019.) 

 

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 4 000 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. 

 

Sista anmälningsdag 15 juni 2019! 
 

OBS! Flyg ingår inte i priset - på denna resa till Arnhem.  

Boka eget flyg så du kan stanna i Amsterdam före eller efter. 

 

 

Rekommenderat flyg 

 

OBS! Boka ingen flygbiljett förrän du fått bekräftat att resan blir av! 

Minimiantal är 12 betalande resenärer! 

 

 
 

 

Ev. avbokningsskydd ombesörjes av resenärerna själva. 

 

Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 3 000 kr  

till bankgironummer 576-4162 för Vaktel Förlag (vidare betalning i sommar)  

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.  

 


