
 

ARDENNEROFFENSIVEN 2.0 

 

Officerskassan I 5 reser till Ardennerna 13-17 september 2017  
********INTRESSEUNDERSÖKNING******** 

OSA senast 2016-12-07 till offkassan@faltjagarna.se, ange ärende/ämne ARDENNERNA 
 
Ardenneroffensiven startade den 16 december 1944 
och pågick till 25 januari 1945. Väderförhållandena 
var under slaget mycket krävande med snöstormar, 
regn, gyttja och dimma, med andra ord ett riktigt 
fältjägarväder. 
 
Därför är det glädjande att kunna erbjuda Er, 
medlemmar i Officerskassan I 5, en medlemsresa till 
denna historiska krigsskådeplats som bjuder oss inte 
bara historiska händelser från andra världskriget 
utan också en del från första världskriget . 
Under fem dagar får vi njuta av Fältjägaranda och 
kamratskap samtidigt som våra ciceroner guidar oss i 
ett område som det senaste dryga seklet drabbats 
hårt av två världskrig. 
 
Resan börjar på Arlanda morgonen den 13 
september med avgång till Bryssel.  
För dig som bor i Östersundsområdet eller längs 
vägarna E14-E4 mot Arlanda kommer det att 
erbjudas en busstransport ToR som avgår på kvällen 
den 12 september från Östersund (vi återkommer 
med detaljer för det). Vi är åter på Arlanda den 17 
september mitt på dagen och fortsätter därefter till 
Östersund med buss för de som valt det alternativet. 
 
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 13/9 – 17/9 
• Reslängd 5 dagar 
• Pris c:a 5.000-6.000 kr/person beroende 

antal deltagare 
• Priset är subventionerat av Officerskassan 

med 5.000 kr/person  
 
I priset ingår  
Buss ToR Östersund-Arlanda  
Flyg Stockholm - Bryssel t/r inkl flygavgifter  
Boende i dubbelrum eller flerbäddsrum i 
fyra nätter på fyrstjärniga hotell i Boullion 
Fyra frukostar 
Fyra gemensamma middagar 
Samtliga bussresor  
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 
(12/9 Buss Östersund - Arlanda) 
13/9 Flyg Arlanda - Bryssel och buss till Bouillon 
14/9 Slaget vid Verdun 
15/9 Slaget vid Sedan 
16/9 Bastogne och Ardenneroffensiven 
17/9 Bouillon-Bryssel-Arlanda (Östersund) 

 
**OBS ! Detta är en undersökning för att ge oss underlag till fortsatt planering och ingen bindande anmälan** 

Utskick med "skarp" anmälan om bedöms vara klart för distribution i Januari 2017. 


