
 
 
 
 
 

 

 

Program 7-10 oktober 2016 Monte Cassino 
Efter landstigningen vid Salerno i september 1943, fortsatte de allierades 
framryckning mot Rom. De hejdades vid Cassino, där hårda strider skulle 
utkämpas under våren 1944. Fyra slag skulle utspelas där och vi studerar 
några av dessa.   

Fredag 7 oktober 

Flyg till Rom  

 
0825/1020     Flyg från Arlanda/Kastrup 
0620             Flyg från Landvetter  
 Ankomst Rom Fiumicino flygplats 
 
Transport till floden Gari 
ca 14.30 Avfärd mot Cassino 
                     Inledning striderna – Dvd och föredrag 
 
Måltidsuppehåll och möjlighet till inköp längs motorvägen  
 
36th Texas division övergång av Gari 

Den 20 januari 1944 skulle divisionen erövra ett brohuvud över floden 
Gari sydväst om Cassino. Striderna slutade i ett totalt misslyckande med 
nästan 2000 man i förluster 
 

ca 1645 Ankomst till Gari 
- Vi detaljstuderar tre olika överskeppningsplatser  
 
Transport till hotellet 
1915   Ankomst – incheckning 
           Gemensam middag på hotellet för de som förbeställt 

 
 
 
 
Lördag 8 oktober 
 

Fm 34th division och striderna norr Cassino 
Divisionen svarade för den första offensiven mot klostret och staden Cassino. 
Efter mycket hårda strider hejdades anfallen i början av februari utan att 
anfallsmålen var uppnådda och med stora förluster.  
 
0815  Avfärd 
- Amerikanarnas övergång av Rapido  
- Framryckningen och striderna vid fängelset  
- Besök tyska krigskyrkogården 
 
Förbokad gemensam lunch Cassino 
Möjlighet till inköp i samband med lunchen 

 
Em Tredje slaget om Cassino 

Nyazeeländska kåren, som även deltagit i den andra offensiven mot Cassino 
och klostret, skulle slutgiltigt erövra båda i nästa offensiv. Trots att staden 
nästan totalt utraderades av bombflygplan, misslyckades även denna offensiv. 
 
- Bombningen av Cassino och Nyazeeländarnas anfall i Cassino 
- Striderna om Hotel Continental och Hotel des Roses  
 

Ankomst till hotellet ca 17.00  
Gemensam middag på restaurang Evans för de som förbeställt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riverwood Historic Travel 

  



 
 
Söndag 9 oktober  
 
Klostret  
För att kunna fortsätta framryckningen genom Liridalen mot Rom måste 
klostret och höjderna runtom intas. Amerikanare, engelsmän, indier, 
nyazeeländare och polacker försökte, men misslyckades. Först när de 
tyska fallskärmsjägarna hade utrymt klosterruinerna kunde äntligen den 
polska flaggan hissas där. 
  
0815  Avfärd 
- Striderna vid Castle Hill 
- Fotmarsch till Hangmans Hill med studium av striderna där alternativt 
- Bussfärd till klostret och guidad tur klostret 
 
Lunchpaket utspisas på Hangmans Hill eller i anslutning till klostret 
 
- Sammanfattning striderna runt klostret 
- Polska krigskyrkogården 
- Guidad tur klostret alternativt 
- Fotmarsch/busstur till höjd 593 med studium striderna och 
- Fotmarsch/busstur till Massa Albaneta samt 
- Fotmarsch till det polska Shermanmonumentet 
- Egen snabbtur klostret 

                           

Ankomst till hotellet ca 17.00  
Egen middag 
 
Måndag 10 oktober  
 

Fm Transport till Rom  
 
0830  Avfärd 
 
- Besök samväldeskyrkogården 
 
Måltidsuppehåll längs motorvägen  
 
 
 
 

 
 
Em Mussolinis bunker 
Vi får en guidad tur i två olika konstruktioner vid villa Torlonia. Den först 
konstruerade är ett luftskyddsrum och den andra är en luftskyddsbunker som 
aldrig blev helt färdigställd. 
 
Transport till flygplatsen 
 
Kväll 
15.30  Kastrupresenärer checkar in på flygplatsen 
17.15  Flyg Kastrup avgår landar 19.45 
 
15.45  Övriga resenärer transport till Fiumincino 
 
- Besök romerska lämningar 
- Egen rundvandring med enskild middag 
 
19.30 Transport flygplatsen 
21.40 Flyg Arlanda landar 00.50 
 
 

Pris: 6750 kronor  

Jan Ågren 

Tfn mobil 0046 (0)73/6731906    
 
 
 
 
 
 
                          
 
 

I resans pris ingår: 
 

- Flyg Rom ToR 
- Tre hotellnätter med del i 
dubbelrum inkl frukost 
- All guidning 
- Två muséibesök 
- Två gemensamma luncher 
- Alla transporter i Italien 

Tillägg enkelrum: 900:- 

HOTEL ALBA  
VIA G. DI BIASIO 53 - CASSINO  
Tel. 0039776 270000  

www.albahotel.it/    

http://www.albergoalbahotelcassino.com/dove-siamo
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