
 

MONTE CASSINO 2.0 

 

Officerskassan I 5 reser till Italien 25-29 september 2019  
********Anmälan******** 

OSA senast 2018-11-08 genom mail till offkassan@faltjagarna.se, ange ärende/ämne ITALIEN samt 
förskottsbetalning 2.500 SEK till BG 5454-1750, även det 2018-11-08. Glöm ej att ange ditt namn. 

 
Slaget om Monte Cassino (som egentligen var fyra 
slag) betraktas som ett av de blodigaste slagen 
under andra världskriget och var det största som 
de västallierade utkämpade mot Nazityskland på 
någon front. Det ägde rum mellan den 17 januari och 
den 19 maj 1944 runt berget och klostret Monte 
Cassino i Italien, från Apenninernas central-
massiv via Liridalen till kusten vid Tyrrenska havet. 
. 
Vi kan nu erbjuda Er, medlemmar i Officerskassan I 5, 
en medlemsresa till denna historiska krigsskådeplats.  
Under fem dagar får vi njuta av Fältjägaranda och 
kamratskap samtidigt som våra ciceroner guidar oss i 
längs historiska framryckningsvägar. Vi passar även 
på att besöka Pompeji när vi ändå är i området. 
Vesuvius utbrott skall ha varit något kraftigare än 
Mikael Bolds sprängning i samband med lillejul. 
 
Resan börjar med flyg i Östersund på morgonen den 
25/9 och via mellanlandning på Arlanda kommer vi 
till Rom och fortsätter med buss till Cassino för 
inkvartering. 
På morgonen den 29/9 lämnar vi Cassino för att bege 
oss mot Rom och hemfärd till Östersund via Arlanda. 
 
Medlemmen kan alltså börja resan i Östersund eller 
på Arlanda. Vill man resa på något annat sätt är det 
själv upp till medlemmen att anordna det. Priset är 
dock fast för varje deltagare, 7.500 SEK.  
 
Då Officerskassan I 5 står som researrangör har vi 
särskilda resevillkor, dvs inget avbeställningsskydd 
mer än att din biljett går att sälja till annan medlem i 
väntelistan. Inför resan är det bra om du ser över din 
reseförsäkring som brukar finnas på 
hemförsäkringen.  
Välkommen till en resa med Fältjägare för 
Fältjägare!  
 

RESFAKTA 

• Datum 25/9 – 29/9 

• Reslängd 5 dagar 

• Pris 7.5000 kr/person 

• Priset är då subventionerat av 
Officerskassan med 5.000 kr/person  

 
I priset ingår  
Flyg Östersund - Arlanda – Rom ToR 
Boende i dubbelrum på hotel Ristorante Al 
Boschetto 
Fyra frukostar 
Fyra gemensamma middagar 
Samtliga bussresor i Italien 
Inträde till muséer och visningar enligt programmet. 
 
Ciceroner: Mikael Ferm och Göran Ajax 
 
Frågor om resan? Skicka ett mail till: 
offkassan@faltjagarna.se  
 
Preliminärt program 
25/9 Flyg Östersund – Arlanda - Rom 
26/9 Monte Troccio 
27/9 Monte Cassino 
28/9 Pompeji 
29/9 Flyg Rom – Arlanda – Östersund 
 
 
OBS!!! Antalet platser är begränsat till 50 st. 
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