
Höstresa 
All inclusive resa till Peenemünde

Vårresa till Peenemünde & Swinemünde

4/5 – 6/5 2018
Följ med flygande veteraner på en nostalgiresa till ön Usedom i Tyskland och Swinemünde i Polen. Där deltar vi 
en kulturhistorisk resa   

Direkt efter landningen på flygplatsen Peenemünde besöker vi platsen där Gustav II Adolf landsteg midsommaren 
år 1630 med 14.000 soldater. Vidare gör vi en rundtur i området där Hitler etablerade den enorma och delvis 
bevarade anläggningen åt tyska krigsmakten år 1936. Här arbetade tusentals forskare, tekniker, ingenjörer och 
byggnadsarbetare. 

Det var också här Werner von Braun utvecklade Vedergällningsvapnet V1 och V2. Hela området stängdes ner 
mellan åren 1936 till 1990. Under Kalla kriget använde dock ryssarna flygplatsen, hamnen samt kraftverket. 

Vidare kommer vi att besöka Hangar 10 Heringsdorf där vi kommer att parkera ” Daisy” under vår vistelse.  

Hangar 10 har en fantastisk samling av historiskt flyg. Se vidare länken http://hangar10.de/ .
Vi besöker även Fort Gerhard och Fort Western som är beläget på Polska sidan. Egen tid i Swinemünde.

Vårt hotell under besöket är Wasserschloss Mellenthin **** på Usedom där vi får uppleva  slottet  som en gång 
var Johan Oxenstiernas slott. Idag är det ett välbesökt slott och med framförallt god mat i slottsmiljö. Kaffet som 
serveras är egen rostat och man brygger även eget öl som vi kommer att göra en öl provning på. 

Sista dagen besöker vi också den fantastiska Polska marknaden i Swinemünde 

Flygningen sker i vår fina gamla C47, som senare byggdes om till en civil DC-3: a. Planet tillverkades år 1943 
för att delta aktivt i striderna. I Algeriet fungerade det som ett transportplan för trupperna och för att lämna 
förnödenheter. 
Planet deltog också under Dagen D i Normandie och släppte då Fallskärmshoppare. 

År 1946 byggdes det om till en civil DC-3:a och har varit i tjänst hos både, Air, SAS, Linjeflyg och Flygvapnet.
 Sedan 1982 ägs den av föreningen ”Flygande Veteraner”. Daisy-planet flyger i den SAS-målning den fick 1947.

OBS! För att få resa med Daisy och delta i denna kulturhistoriska resa krävs att man är medlem 
i föreningen ”Flygande Veteraner”  Se vidare vår hemsida www.flygandeveteraner.se

OBS MÖJLIGT ATT STIGA PÅ I RONNEBY, SKA NOTERAS VID 
ANMÄLAN

”DAISY”

Slottsweekend på Wasserschloss Mellenthin med “DAISY “  

http://hangar10.de/
http://www.flygandeveteraner.se


Program

4/5 Avgång       kl 08.30   Hässlö/Västerås 
Avgång       kl 11.00    Ronneby
Ankomst    kl 13.00    Peenemünde 
                      Lunch

Kl 14.00     Besök på Peenemünde-basen med 
                    omgivningar och muséet samt U-boot Museum
                    och Gustav II Adolfskyrkan.     
  
Kl 17.00     Start till Heringsdorf (flygtid ca 15 min) och transfer 
                    till slottet Mellenthin. 

Kl 20.00    Middag och övernattning på Wasserschloss Meleinthin

5/5 Kl 09.00     Frukost. Avresa mot Hangar 10 med besök på museet. Därefter transfer till 
                     Polska sidan där vi besöker Fort Gerhard på Wolin Island samt 
                     Western Fort utanför Swinemünde. (enskild lunch)  Egen tid   
                     Öl provning på slottet. Middag och övernattning.

6/5 Frukost. Förmiddagen besök  på Polska marknaden innan hemfärd
O.B.S Betalning på marknaden Euro
Hemresa:
Kl 13.00      Avresa från Heringsdorf
Kl 14.00      Ankomst Ronneby
Kl 14.30      Avresa 
Kl 17.00     Ankomst Västerås/Hässlö

Kostnad: 12.500 kr per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg 1000 kr.

I kostnaden ingår:

x Flyg T & R, 6.000 kr

x Marktjänst 6.500:-

x Busstransfer tre dagar enligt program

x 2 övernattning med frukost på Hotel ”Wasserschloss Mellenthin” 

x 2 middagar 

x 1 lunch 

x Öl  provning med Slottets egen öl

x Samtliga inträden och enligt program

x Reseguide

x Minst 15  och max 18 betalande

Anmälningsdag
Bokning senast den 1/4 2018. 

Flight no 020
Intressanta länkar:



http://museum-peenemuende.de/?lang=en 
http://hangar10.de/ 
http://www.wasserschloss-mellenthin.de/ 

http://museum-peenemuende.de/?lang=en
http://hangar10.de/
http://www.wasserschloss-mellenthin.de/

