
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Civil War resan 23 september- 2 oktober 2014 

 

Dag 1 23 september: Flyg från Stockholm med ett byte till Washington Dulles flygplats, ankomst ca 19.00 

- Transport till Manassas, ca 30 min från flygplatsen. Hotell Manassas 1 km från slagfältet. 

Matställen inom gångavstånd från hotellet  

 

Dag 2 24 september: Striderna vid Bull Run den 21 juli 1861 (det första större slaget)  

- Besök Visitor Center med film, museum, bokaffär och en guide som berättar om slaget 

- Vi åker runt och stannar på ett antal platser och går en promenad. Jag guidar och berättar om slaget och 

människoöden 

- Vi äter en bokad lunch och fortsätter sedan under em att studera striderna. Bokad middag på kvällen och vi 

bor på samma hotell som dagen innan 

 

Dag 3 25 september: Utcheckning och transport till Mariners Museum vid Newport News. Egen lunch  

- Besök på Mariners Museum med en stor utställning om Monitor, fikamöjlighet på museet 

- Transport till Hampton Roads där sjöslaget ägde rum  

- Transport via Capitolium i Richmond till hotellet  

- Egen middag på stan (restaurangtips från mig) 

 

Dag 4 26 september Utcheckning. Transport och studium av olika slagfält från Seven Days Battles Beaver 

Dam Creek, Gaines Mill och Malvern Hill. Jag guidar och berättar om slaget och människoöden. Promenad 

och bilåkning med stopp 

- Egen lunch 

- Transport till Fredericksburg med besök äldre delarna av staden 

- Hotell Fredericksburg. Gemensam middag för de som önskar 

Dag 5 27 september Utcheckning. Transport till Chancellorsville med besök Visitors Center, film, museum, 

bokaffär 

- Transport runt slagfältet med stopp bl a platsen för Stonewall Jacksons död. Jag guidar och berättar om 

slaget och människoöden 

- Bokad lunch 

- Transport till Washington. Hotell Arlington Egen middag (restaurang på hotellet och i närheten) 
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Dag 6 28 september. Transport till Arlingtonkyrkogården. Promenad med besök vid Kennedys och kända 

officerares gravar inklusive okände soldatens grav med vaktombyte. Egen lunch 

- Transport till Washington besök vid Vietnam-, Korea-, Andra Världskrigs- och Lincolnmonumentet.  

- Capitolium, Vita Huset samt möjlighet till promenad i centrala Washington. Hotell Arlington (samma som 

dagen innan) 

- Egen middag 

Dag 7 29 september. Utcheckning. Transport till Harpers Ferry.  

- Eget studium av gamla staden med flera museer, välsorterad bokaffär och vacker natur.  

- Egen lunch 

- Transport till Antietam med besök Visitors Center, film, museum, bokaffär 

- Jag guidar och berättar om slaget och människoöden på norra delen av slagfältet 

- Transport till Martinsburg. Hotell Martinsburg. Egen middag (restauranger i närheten) 

Dag 8 30 september. Utcheckning. Transport till Antietam 

- Jag guidar och berättar om slaget och människoöden på södra delen av slagfältet 

- Egen lunch 

- Transport till Gettysburg med besök Visitors Center, film, museum, bokaffär 

- Jag och cdskivor guidar och berättar om slaget och människoöden på norra delen av slagfältet 

- Transport till hotell Gettysburg. Ev gemensam middag för de som önskar. 

Dag 9 1 oktober Utcheckning. Transport till slagfältet 

- Jag och cdskivor guidar och berättar om slaget och människoöden på södra delen av slagfältet 

- Egen lunch och egen tid i Gettysburg 

- Transport till Dulles International Airport. Flyg till Sverige på kvällen 

Dag 10 2 oktober. Ankomst till Sverige under fm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adress  Telefon  Plusgiro             Internet 

Historic Travel  +46(0)73/ 6731906 2 04 55-2             www.historictravel.se 

c/o Jan Ågren 

Götvägen 6  Orgnummer 

69332 Degerfors 531123-8231 

 

http://www.historictravel.se/

