Lördag fm ”Division Nordland”
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Lördag em ”Division Nordland”

•

Fredag fm ”Seelow”
•
•
•

•
•

Flyg från Arlanda/Landvetter/Kastrup till Berlin
Transport till Seelow
Under transporten: Ostfronten kortfattat till april 1945 samt
den sovjetiska uppladdningen och tyska försvarsförberedelser
9.fallskärmsjägardivisionens undergång
Gemensam lunch Seelow

Fredag em-kv ”Seelow”
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•
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Pontonbroar vid Oder
Shukovs stabsplats den 16 april 1945
Det sovjetiska anfallet och striderna vid Seelow
Helmuth Altner – 17-årings upplevelser vid fronten
Sammanfattning av fortsatta strider
Besök krigskyrkogårdar
Hotell i Seelow
Egen middag

Erik Wallin och spaningsbataljonen i eldorkanen vid Wulkow
SS-soldater och fallskärmsjägare försvarar Hermesdorf
Gemensam lunch Gusow
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Pansarslaget vid Reichenberg. Kausch Kungsstigrar, Stormkanoner och
infanteri slår ut över 50 sovjetiska stridsvagnar
Georg Diers fyra Kungstigrar avslår flera pansaranfall V Grunow
Körners motanfall mot en pansarbrigad vid Bollersdorf
Prötzel där en Panthervagn står med motorskador i ett vägskäl. Besättningen
håller på med reparationer då 20 stridsvagnar plötsligt framrycker
Transport till Berlin
Incheckning på hotell i centrala Berlin
Gemensam middag för de som förbeställt

Söndag fm ”Berlins förorter”
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•
•
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Uppehållande strider vid motorvägsringen
Erik Wallin vid travbanan Karlshorst
Besök museum Karlshorst
Striderna vid AEG fabriken i Oberschöneweide
Egen lunch

Söndag em ”Charlemagnes motanfall i Neukölln”
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•
•

Stormbataljon Charlemagne genomför motanfall
Försvar av rådhuset i Neukölln
Egen middag

Tisdag fm ”Utbrytningen”
•
•
•

Vi studerar utbrytningsförsöken natten till den 2 maj längs Friedrichstrasse
både division Nordland, men även Martin Bormann och andra partifunktionärer
Vad hände med svenskarna bl a Hans-Gösta Persson och Ragnar Johansson
Egen lunch

Tisdag em ”Berlin på egen hand”
•
•
•

Egen tid i Berlin
Transport till flygplatsen
Flyget avgår till Arlanda/Landvetter/Kastrup

Pris: 8375 kronor

Måndag fm ”SS sista strid”
•
•
•

Strider vid Belle Alliance Platz, Hedemann- och Putkammerstrasse där
rester ur Nordland och Charlemagne hejdar ryssarna till kapitulationen
Hitlers bunker
Egen lunch

I resans pris ingår:
- Flyg Berlin ToR
- Fyra hotellnätter med del i
dubbelrum inkl frukost
- All guidning
- 1 muséibesök
- Två gemensamma luncher
- Alla busstransporter i Berlin

Måndag em ”Berlin Mitte”
•
•
•
•
•
•

Slutstriden vid riksdagshuset
Sovjetiska segermonumentet vid Tiergarten, Brandenburger Tor
Forna maktcentrat Wilhelmstrasse
Hermann Görings Reichsluftfahrtsministerium
och Joseph Göebbels Propagandaministerium
Terrormuséet vid Himmlers maktcentrum
Egen middag
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