
 
 
 
 
 
 

 

Program Sicilien 16/9 – 23/9 2023 

 

  
 
Lördag 16 september Transport till sydkusten 

• flyg från Arlanda – landar Catania   
flyg från Kastrup – landar Catania   
flyg från Landvetter – landar Catania 
ankomst hotell Baia del Sole Marina di Ragusa 

 
Söndag 17 september Östra motanfallen 

• Frukost  

• Kl 12.00 Buss avgår - transport via Vittoria till Biazzo Ridge 

• De amerikanska luftlandsättningarna 

• Striderna vid Biazzo Ridge – Tigerstridsvagnar mot Gavins 
fallskärmsjägare i olivlundarna 
 

 
 

• Striderna runt bron vid Ponte Dirillo med det amerikanska monumentet 
och besök i bunkersystemet  

• Gemensam middag för de som förbeställt  
 
Måndag 18 september fm Landstigningarna  

• Frukost 

• De amerikanska landstigningarna den 10 juli 

• Transport till  Gela  

• Darbys Rangers landstigning och strider 

• Lunchpaket på stranden i Gela 
 

Måndag 18 september em Västra motanfallen 
• Striderna vid Piano Lupo - Fallskärmsjägare och 1.amerikanska 

infanteridivisionen slår tillbaka italienska och tyska motanfall 
• Fikamöjlighet vid Piano Lupo 
• Det tyska motanfallet med Hermann Göringdivisionen på östra delen av 

Gelafältet – besök kanonkompaniets ställningar 
 

Tisdag 19 september Östra motanfallen 
• Frukost  
• Transport till Il Casteluccio 
• Vi följer 1.bataljon/ 34.italienska infanteriregementets motanfall och 

Hermann Göringdivisionens västra motanfall in mot Gela 
• Ev egen lunch Gela 
• Transport till hotellet – vid hotellet senast kl 15.00 
• Badmöjligheter under dagen för de som ej vill följa med – 50 m till 

stranden 
• Egen middag 

 
Onsdag 20 september  Ponte Grande   

• Utcheckning  
• Red Devils och striderna kring Ponte Grande 
• Kl 12.00 gemensam lunch  
• Em ev fortsatta studier av striderna runt Ponte Grande 
• Besök museum 
• Transport till hotell Four Points by Sheraton Catania 
• Egen middag 
 
 

 

Riverwood Historic Travel 



 
 
Torsdag 21 september Kanadensare mot Assoro 

• Frukost 

• Kl 08.00 Transport till Valgarnuera – kanadensiska eldöverfall 

• Dittinao – Shermanstridsvagnar kör in i minfält 

• Leonforte inköp lunch – egen lunch med vacker utsikt 

• Striderna vid Leonforte 

• Assoro – kanadensarna erövrar bergstopp – fantastisk vy mot 
Etna 

• Transport till hotellet – vid hotellet senast kl 18.30 
 
Fredag 22 september Kanadensare mot Agira 

• Frukost 

• Kl 08.00 Transport till vägskälet väg 117-119 – tyskt eldöverfall  

• Striderna vid Nissoria och Lionline 

• Lunchpaket i terrängen med vacker utsikt 

• Agira – striderna runt Grizzlyline med kyrkogården 

• Promenad i Agira med då och nuvyer 

• Fikamöjlighet på det vackra torget 

• Kanadensiska krigskyrkogården i Agira 

• Transport till hotellet – vid hotellet senast kl 18.30 

• Egen middag/gemensam middag 
 
Lördag 23 september Flyg hem 

• Frukost och utcheckning 

• Transport till flygplats i Catania  

• Flyg till Sverige 
 
Ordinarie pris: 12.750:- 
 
 
Jan Ågren 
Tfn mobil 0046 (0)73/6731906    

I resans pris ingår: 
- Flyg Sicilien ToR 
- Sju hotellnätter med del i  
  dubbelrum inkl frukost 
- Tre-fyra luncher 
- All guidning 
- Ett muséibesök 

- Alla busstransporter på Sicilien 

Hotel Baia del Sole vid Marina di Ragusa 16-20/9 

 
Lungomare Andrea Doria, 190 
97100 - Marina di Ragusa (RG) 

+39 0932 239844 - info@baiadelsolehotel.it 

Hotel Four Points by Sheraton Catania 20-23/9 

 
Via Antonello Da Messina, 45 - 95121 Catania 
+39 095-7114111 
 
 
 
 
 
 

tel:+390932239844
https://www.bing.com/local?lid=YN1354x14082341179315516606&id=YN1354x14082341179315516606&q=Four+Points+by+Sheraton+Catania+Hotel&name=Four+Points+by+Sheraton+Catania+Hotel&cp=37.542236328125%7e15.136610984802246&ppois=37.542236328125_15.136610984802246_Four+Points+by+Sheraton+Catania+Hotel
tel:+39%20095-7114111

