
 

 

           
 

Program Gold, Juno, Sword 16-20/6 

Vi studerar de engelska och kanadensiska landstigningarna den 6 juni 1944 och 
framryckningen inåt land dels för att nå Caen och dels för att få kontakt med 
amerikanarna på Omaha beach. Vi följer även den engelska 6. divisionens 
luftlandsättning och strider samt de tyska motanfallen. Nytt i programmet är 
kanadensarnas strider mot 12.SS pansardivisionen Hitlerjugend 

    
Torsdag 16juni fm  
Ca 0650 flyget avgår från Arlanda/Landvetter/Kastrup 

Ca 0900 ankomst till Paris   

        Transport mot Normandie  

        Egen lunch längs motorvägen  
  
Torsdag em-kv  
 

       Detaljstudie av John Howards luftlandsättning med glidflygplan vid Pegasus 
Bridge och striderna där. Besök vid Cafe Gondré ingår även 

 Besök Pegasus museum 

 Tyskarnas försök till motanfall av 21.pansardivisionen tas även upp  

 Besök köpcentrum i utkanten av Ouistreham 

 Vi anländer till hotellet ca 1800 

 Vi bor på ett hotell i Caen 
                            

Fredag 17 juni fm  
Vi avslutar fallskärmsjägarnas strider och följer därefter 3.engelska divisionens 
landstigning på Sword Beach och framryckning inåt land   
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        Vi detaljstuderar Terence Otways fallskärmsjägarbataljon med framryckningen 
mot och striderna vid Merville-batteriet avslutat med besök i museet Batterie 
Merville 

 Detaljstudie av landstigningen vid Queen White och Red samt striderna vid 
motståndsnäste 18 ”Cod” 

 Studium av divisionens fortsatta framryckning mot Caen och rensning av 
Ouistreham  

 Gemensam lunch i Ouistreham på Creperie Goland         
 
 

Fredag em-kv  

 Vi studerar i detalj framryckningen mot och striderna vid motståndsnäste 
”Hillman”  

 Studium av det tyska motanfallet av 21.pansardivisionen 

 Gemensam middag för de som förbeställt på restaurant La Planche 
 

Lördag 18 juni fm  
Vi följer 3.kanadensiska divisionens landstigning på Juno Beach och framryckning 
inåt land   

 Vi detaljstuderar landstigningen på Nan Red vid St Aubin och striderna vid 
motståndsnäste 27, Nan White vid Bernieres och Nan Green vid Courseulles 

 Vi följer rensningen av Courseulles  

 Egen lunch 
 
Lördag em-kv  
Vi följer den kanadensiska divisionens framryckning  

 Vi studerar landstigningen vid Mike Red och därefter 7.brigadens framryckning 
över St Croix mot Colombieres och Creully 

 Vi besöker även den kanadensiska krigskyrkogården 

 Besök destilleri Les Vergers de Ducy med rundtur och provsmakning av cider, 
pommeau och calvados 

        Ankomst till hotellet ca 17.00  

 Gemensam middag på restaurant i Caen för de som har förbeställt   
 
 
Söndag 19 juni fm  

 Detaljstudie av landstigningen vid King Beach och striderna vid motstånds-
näste 33 och 35  

 Vi detaljstuderar Stan Hollis framryckning och beskriver hur han som ende 
soldat den 6 juni fick Viktoriakorset  

 Gemensam lunch i Arromanches   
 

                                 

Söndag em-kv  
 Möjlighet att besöka museet i Arromanches (egen bekostnad) 
 Detaljstudie av landstigningarna på Jig Beach och framryckningen inåt land 
 Besök vid Batterie Longues 
 Ankomst till hotellet ca 1730 
 Egen middag 
 



Måndag 20 juni fm  
Vi följer 1st Hussars och 3.kanadensiska infanteridivisonens strider mot 12. SS-
pansardivisionen Hitlerjugend 

 Leo Gariepys och B-squadrons möte med en 7.5 cm PAK söder Reviers 
 Nattanfallet av ett Pantherkompani mot Bretteville LÓrgeilleuse 
 1st Hussars fatala anfall mot le Mesnil Patry 
 Egen lunch 
 Transport mot flygplatsen 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mail: info@historictravel.se  

 

Tfn mobil 073/6731906  

 

                        
 

Faktaruta 
 
Normalpris: 8250:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup–Paris ToR 
- Fyra övernattningar på hotell i centraloa Caen  
- Två luncher 
- Två museibesök 
- Besök och provsmakning calvcadosdestilleri 
-  Alla transporter i Frankrike utom ev egna  utflykter 
- All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:  ca 1700:-   
Gemensam middag fredag: ca 250:- 
                     ”          lördag  ca  300:-  
Fråga efter ev rabatt 
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