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Reseprogram 2019
Som medlem i Flygande Veteraner kan Du
delta i resorna på följande sidor!
Närmare information om Föreningen Flygande Veteraner och medlemskap
finner Du på hemsidan www.flygandeveteraner.se
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Medlemsflygningar

2019

Så bokar du en medlemsflygning med Daisy
På hemsidan www.flygandeveteraner.se
finns rubriken Medlemsflygningar.
Där hittar du flygprogrammet och
kan läsa om alla de intressanta destinationerna. Vi hoppas att du finner det
så lockande att du bokar en resa med
Daisy.
När du funnit en resa, som intresserar dig, så klickar du på ”boka här” och
fyller i blanketten som då visar sig. Här
kan du även anmäla om du skall resa
tillsammans med andra.
I rutan ”övrigt” anger du om du vill
framföra någon särskild upplysning.
Ifall du önskar anmäla ett resesällskap, som ännu inte är medlem, anger
du det på anmälningsblanketten ”ny
medlem”. Sedan ska medlemskapet
anmälas på vår hemsida under rubriken
”Bli medlem”.
När blanketten är ifylld och du
tryckt på ”skicka” ska du få ett kvitto
på att anmälan har skickats till
programgruppen@flygandeveteraner.se

Du ska sedan invänta en bekräftelse på
att du verkligen blivit bokad. Du får då
också veta hur och när du ska betala
resan. Om du inte fått bekräftelse inom
en vecka bör du ringa vårt servicecenter och höra dig för vad som hänt.
Servicecentret på Bromma flygplats
tar hand om bokningarna och skickar
bekräftelser i tur och ordning vartefter
anmälningarna kommer in.
Helst önskar vi anmälningar via
hemsidan. Det går självklart även att
ringa Flygande Veteraner på Servicecenters telefon 08-29 50 33 onsdag och
fredag 11-14 och boka resan. Har du
frågor om resor mejla dessa till
programgruppen@flygandeveteraner.se

VIKTIGT! Besök föreningens
hemsida för utförligare beskrivningar av resorna samt för
uppdateringar av program och
eventuella ändringar!

Daisys reseledare:
Gabriella Blomquist
gabriella-blomquist@tele2.se
070 761 49 14
Per-Olov Bortas
po.bortas@gmail.com
070 778 27 35
Lars Cedwall
larscedwall@live.se
070 634 33 00
Björn Crantz
bjorn.crantz@gmail.com
070 632 66 96
Daniel Löfgren
daniel3725511@gmail.com
070 372 55 11
Karl-Axel Waplan
ka@waplan.se
070 510 42 39
Lasse Wissing
lars.j.wissing@gmail.com
070 630 60 43

Regler och förutsättningar för våra flygningar 2019
Bokning

Boka genom vår hemsida eller på Servicecenters
telefon: 08-29 50 33, onsdag och fredag kl 1114. När en resa är fulltecknad skapas en väntelista. Vid avbokningar fyller vi på passagerarlistan från väntelistan. För att bokningarna ska gå
snabbt – tänk på att vi vill ha följande uppgifter:
•Ditt medlemsnummer
•Önskemål om enkel- eller dubbelrum, kost och
eventuellt personnummer
•Fast och mobilt telefonnummer
•E-postadress
•Din vikt

Betalning

Resan ska vara betald 14 dagar innan avresa,
dock gäller betalning 30 dagar innan avresa vid
utlandsresor. Betalning görs på bankgiro 2455657, kom ihåg att ange namn på resenär/resenärer samt resans nummer och namn. Betalning
kan även göras på vårt servicecenter Bromma
flygplats. OBS! För vissa resor ska betalning ske
tidigare än vad som här angetts. Detta framgår av
bokningsbekräftelsen.

Avbokning

Vid avbeställning senare än 30 dagar före avresan, men tidigare än 14 dagar före avresan återbetalas 50 % av resans pris. Vid avbeställning
senare än 14 dagar före avresan ska resenären
betala fullt pris för resan dvs. återbetalning görs
inte. I fall av sjukdom, gäller egen försäkring.
Vid resor till utlandet gäller den sista bokningsdag som anges i beskrivningen av resan.

Försäkringar

Passagerare som flyger med Daisy är försäkrade i
försäkringsbolaget Marsh. I princip gäller samma
villkor som gäller för resor med charterflygbolag.
Varje passagerare är sålunda försäkrad för en
miljon kronor och har en bagageförsäkring. Betalar man resan med kreditkort, ger en del kortföretag ett visst skydd.

Force majeure

Föreningen har inte ekonomi som tillåter att föreningen bekostar passagerarnas hemresa om
flygplanet skulle bli stående på en avlägsen flygplats på grund av tekniska fel eller andra orsaker
utanför föreningens kontroll. Föreningen gör då
vad den kan för att medverka till passagerarnas
hemresa, men se till att du har kontanter, betal-,
eller kreditkort för att själv bekosta din hemresa
med annat färdmedel. Kontrollera med ditt eget
försäkringsbolag vad som gäller.

Inställda flygningar

Bagage

Resande får medföra bagage om högst 8 kg.

Incheckning

Inställelse ska ske på anvisad flygplats en timma
före avgång. Utgång för transport till planet sker
ca 30 minuter före avgång. Vi har inte möjlighet
att vänta på den som kommer för sent.

Säkerhetsrutiner

De ökade internationella säkerhetskraven på flygplatserna påverkar även vår verksamhet. Daisys
passagerare kan räkna med att passera flygplatsernas säkerhetskontroller. Allt bagage räknas
som handbagage när vi flyger med Daisy. Lämna
knivar, saxar och liknande hemma. Vätskor inklusive parfym och smink som krämer och tandkräm
får innehålla: Högst en dl vardera och allt måste
förvaras i en liten plastpåse som kan erhållas på
flygplatser. Påsen ska visas upp vid passering av
säkerhetskontrollen.

Huvudsyftet med våra flygningar är att erbjuda en
trevlig flyghistorisk upplevelse. Om inte detta kan
uppnås, till exempel på grund av dåligt väder, kan
flygningar inställas eller uppskjutas, ofta med
kort varsel. Resa kan även komma att ställas in
då allt för få medlemmar bokat en resa. Betald
resa återbetalas.

OBS! För deltagande i samtliga resor
krävs medlemskap i föreningen Flygande
Veteraner. En kostnad, för närvarande
350 kronor per kalenderår, som tillkommer på resekostnad för den som inte
redan är medlem. Se vidare vår hemsida.

Vem får flyga med?

För detaljer och uppdateringar gällande
resorna, se hemsidan www.flygandeveteraner.se eller kontakta Flygande Veteraner per telefon 08-29 50 33.

För att få flyga med Daisy krävs medlemskap i Flygande Veteraner. Barn till och med 12 års ålder får
medfölja vuxen medlem utan att själv vara medlem. Full avgift för flygningen måste dock betalas.
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4 maj 2019 • ”Flygningsdag!” Hässlö
En medlemsdag i samarbete med
Hässlö Flygförening och Classic
Wings – med flygmöjligheter!
11.00 berättar Tomas Rinman
om Daisys minst sagt unika historia i HFF:s cafeteria.
12.30 Visning av Daisy.
Under dagen blir det möjligt att
själv få spaka Sk 16 från andra
världskriget, få Spitfire-känsla i
Chipmunk eller känna sig som elev
i Sk 50 på Ljungbyhed eller upp-

Flyg med Daisy!
Flight 101
Avresa Västerås:
Lördag 4 maj 2019 kl 13.00
Tur över östra Mälaren.
Kostnad: 500 kr.
Åter Västerås: 13.30

leva kontrasten i Diamond DA42
Twin Star med modern glascockpit.
Kostnad 1 500–2 700 kronor
per flygpass om ca 30 minuter
inklusive introduktion. Anmälan

till info@flygandeveteraner.se som
vidarebefordrar till respektive flygplansägare.

Flyg med Daisy!
Flight 102
Avresa Västerås:
Lördag 4 maj 2019 kl 15.00
Tur Mälaren runt.
Kostnad: 1 000 kr.
Åter Västerås: 16.00
Tanken är att vi ska kunna attrahera nya medlemmar enligt konceptet ”flygningsdag”

Arlanda • 11 maj 2019
Följ med till ett studiebesök på
Arlanda, Sveriges största flygplats.
Efter landning gör vi en bussrundtur inom flygplatsområdet
”bakom kulisserna”. Vi får se en
sida av Arlanda som man normalt
inte ser, bland annat planerar vi
ett besök på Arlandas östra brandstation.

Vi besöker också Le Caravelle
Club och får en visning av deras
flygplan. Det är i år 60 år sedan
första Caravelle levererades till
Sverige.
Arlandaturen avrundas med ett
besök på Arlanda Flygsamlingar
innan det är dags att anträda återresan till Västerås.

Resfakta Flight 11
Avresa Västerås:
Lördag 11 maj kl 09.00.
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 1 800 kronor
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: ca 17:30

14 maj 2019 • Teknikresa i Marinens tecken Karlskoga
Vi är alla bekanta med propellrar och jetmotorer på
flygplan. Men vad vet vi om
motsvarigheterna i vatten?
På denna resa får vi lära oss
allt! Från tillverkning av stål
till propelleraxlar till montering av vattenjet.
Buss hämtar på Karlskoga flygplats för färd till
Kristinehamn och besök på
Rolls-Royce och Motala Verk-

stad Group. Vi får se utveckling
och montering av propellrar och Resfakta Flight 12
vattenjet till de stora fartyg som Avresa Västerås:
färdas på de sju haven. Vi fortsät- Tisdag 14 maj kl 08.30
ter färden till Björneborg Steel AB. Reseledare: Daniel Löfgren
Här tillverkas stål till 40 ton och
Kostnad: 2 100 kronor
24 meter långa propelleraxlar. Vi
Tillkommer: Lunch
får besöka smedjan för att se hur
Åter i Västerås: ca 18:00
företagets produkter tar form.
Se gärna hemsidorna:
• www.rolls-royce.com/products-and-services/marine och
• www.mvg.se

Såtenäs Skaraborgs flygflottilj • 16 maj 2019
Flyg med Daisy för studiebesök på
Resfakta Flight 13
en aktiv flygflottilj.
På F7 Såtenäs finns Försvars- Avresa Västerås:
maktens centrum för utbildning Torsdag 16 maj kl 08.30
av Gripen-piloter liksom transport- Reseledare: Per-Olov Bortas
flygsdivisionen med Sveriges HerKostnad: 2 400 kronor
cules-flotta. En gång i tiden hadeTillkommer: Lunch
Daisy sitt hem här.
Vi besöker Swedish Historic Åter i Västerås: ca 17:30
Flights unika samling av flygande
militärflygplan med 29 Tunnan, 32
Lunch intages på mässen. Ett
Lansen, 35 Draken, 37 Viggen... detaljerat program om studiebesöPå Såtenäs finns ett intressant för- ket på Såtenäs publiceras på Flybandsmuseum som vi också kom- gande Veteraners hemsida.
mer att få se.

18 maj 2019 • Flyg till Skå-Edeby
Vi flyger med Daisy från Västerås
till Skå-Edeby flygfält på Mälaröarna utanför Stockholm. Daisy
kommer att från Skå ta med fallskärmshoppare som ska hoppa
över Djurgården i samband med
Veteranbilsrallyt
Gärdesloppet.
Därefter erbjuds våra medlemmar under ett par dagar ”Flyg med
Daisy”-turer över Stockholm med
omnejd.

FOTO BJÖRN HELLENIUS
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Resfakta Flight 14
Avresa Västerås:
Lördag 18 maj 2019 kl 09.30.
En vacker resa över Mälardalens
övärld.
Kostnad: 500 kronor
OBS! Enkelresa Västerås-Skå
Edeby. Marktransport från Skå
ordnas på egen hand.
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18 maj 2019 • Flyg från Skå-Edeby
Flyg med Daisy!
Flight 141
Avresa Skå-Edeby:
Lördag 18 maj 2019 kl 11.30.
En timmes tur med Daisy över
Stockholm och skärgården.
Kostnad: 1 600 kr.

Flyg med Daisy!
Flight 142
Avresa Skå-Edeby:
Lördag 18 maj 2019 kl 14.00.
En halvtimmes tur med Daisy
över Stockholm.
Kostnad: 750 kr.

19–20 maj 2019 • Flyg från Skå-Edeby
Flyg med Daisy!
Flight 144
Avresa Skå-Edeby:
Söndag 19 maj 2019 kl 13.30.
En timmes tur med Daisy över
Stockholm och skärgården.
Kostnad: 1 600 kr.

Flyg med Daisy!

Flyg med Daisy!

Flight 145
Avresa Skå-Edeby:
Söndag 19 maj 2019 kl 15.30.
En halvtimmes tur med Daisy
över Stockholm.
Kostnad: 750 kr.

Flight 146
Avresa Skå-Edeby:
Måndag 20 maj 2019 kl 18.00.
En halvtimmes tur med Daisy
över Stockholm.
Kostnad: 750 kr.

19 maj 2019. Passa på att besöka Gärdesloppet på Djurgården i
Stockholm. Förutom vackra markbundna veteranfordon kommer du
att från marken kunna beundra
Daisy när hon fäller fallskärmshoppare över området. Och inte minst
– det är gratis!

Fryksdalen och Karlstad Fira mors dag i sagolika Värmland! • 25–26 maj 2019
Vi flyger till Torsby där Värmlands
Bussveteraner möter för färd
längs sjön Fryken till Selma Lagerlöfs Mårbacka utanför Sunne, där
vi får en guidad visning. Lunch intar vi på den USA-inspirerade restaurangen Diner 45 i Stöpafors.
Nästa stopp på vår färd är Torsby
skidtunnel. Anläggningen där våra
landslagsåkare kan träna skidåkning även sommartid.
Ett stenkast bort ligger Sahlströmsgården, där mången konstnär bott genom åren på sin jakt
efter inspiration. Här övernattar
vi efter att serverats såväl visning
som middag.
På söndag morgon flyger vi söderut till Karlstad. Veteranbussen
tar oss till Brigadmuseum, där man
kan återuppliva gamla lumparminnen. Färden går vidare till Gustaf
Frödings födelseplats Alsters Herrgård för visning och lunch.
Vi får se Värmlands Bussvete-

Resfakta Flight 15
Avresa Västerås:
Lördag 25 maj 2019 kl 09:00
Reseledare: Daniel Löfgren och
Gabriella Blomqvist
Kostnad: 5 400 kronor
Ingår: Flyg, buss, inträden, guidningar, logi och middag lördag
kväll ingår.
Tillkommer: Lunch och fika.
Enkelrumstillägg: 300 kr
Åter i Västerås: söndag ca 18:30

raners verkstäder innan Daisy tar
oss till Västerås. Hemsidor:
• www.marbacka.com
• sahlstromsgarden.se
• karlstad.se/alstersherrgard
• www.diner45.se

Flyg med Daisy!

Flyg med Daisy!

Flight 151
Avresa från Torsby-Fryklanda:
Lördag 25 maj 2019. Mitt på
dagen, tid meddelas bokade
passagerare. Timslång flygning
runt Fryken och längs Klarälven.
Kostnad: 1 000 kr.

Flight 152
Avresa från Torsby-Fryklanda:
Lördag 25 maj 2019. Mitt på
dagen, tid meddelas bokade
passagerare. Halvtimmes flygning längs Fryksdalen.
Kostnad: 550 kr.

Flight 153
Avresa från Karlstad:
Söndag 26 maj 2019. Mitt på
dagen, tid meddelas bokade
passagerare. Halvtimmes flygning kring Karlstad.
Kostnad: 550 kr.

2–5 juni 2019• Med Daisy till Duxford

BOKNING SENAST DEN 20 APRIL!

Ett unikt tillfälle att flyga med Daisy
till Duxford och högtidlighållandet
av 75-årsminnet av de allierades
invasion av Normandie, Dagen D.
Vi landar på Duxford norr om London. Där finns Imperial War Museums stora samlingar av militära
flygplan. Den 3–5 juni samlas om-

Flyg med Daisy!

Du kan både studera flygplanen
på nära håll och träffa besättningar och fallskärmshoppare – samt
besöka Imperial War Museum.
Den 5 juni flyger Daisy tillsammans med övriga DC-3:or mot Normandie för hoppning och landning
på Caens flygplats på kvällen.
Sannolikt får vi sällskap av några av våra nordiska kollegor från
Groningen till Duxford.
Denna resa erbjuder två alternativ enligt resfakta här intill. A:
Antingen enbart flygresan med Daisy från Västerås till Duxford eller
B: Flyg med Daisy till Duxford,
hotell 2–5 juni på Radison Blu
Stansted, inträden Duxford, transporter till och från hotellet.Web:
•www.iwm.org.uk/events/daksover-duxford

kring 35 DC-3 på Duxford för att
flyga till Frankrike och delta i evenemanget Daks Over Normandy, en
del av 75-årsjubileet. På Duxford
kommer planen under två dagar att
genomföra övningshoppningar och
andra flygningar inför publik under
evenemanget Daks Over Duxford.
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Resfakta Flight 20
Avresa Västerås:
Söndag 2 juni 2019 kl 08.00
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Resealternativ A Enbart flygresa
Kostnad 6 300 kronor
Resealternativ B Ingår: Flyg med
Daisy Västerås–Duxford. Hotell 3
nätter i enkelrum inkl frukost.
Biljetter till Duxford, transporter
mellan Duxford-hotell på Stansted.
Kostnad 12 225 kronor
OBS! Enkelresa Västerås-Duxford.
Återresa ordnas på egen hand. Vi
rekommenderar flyg med SAS eller Ryanair från London-Stansted.
•www.iwm.org.uk/visits/iwm-duxford
• www.radissonblu.com/en/
hotel-stanstedairport
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Caen med reguljärflyg: 75-årsminnet Dagen D • 5–8 juni 2019
Resfakta Flight 90

Flygande Veteraner ordnar en
medlemsresa med reguljärflyg till
Caen och Normandie i samband
med Daks Over Normandy, del
av minneshögtiderna i samband
med 75-årsminnet av invasionen
av Normandie – en unik möjlighet
att uppleva historia på plats och
samtidigt se vår egen Daisy delta
i evenemanget.
Daisy deltar som en av omkring
35 DC-3. Planen gör överflygningar
och släpper ca 300 fallskärmshop-

pare över några av de historiska
platser där trupper fälldes under
Dagen D den 6 juni 1944.
Vi flyger från Arlanda på morgonen den 5 juni. På Paris-Roissy
möts vi av en buss som tar oss till
Normandie. Planen är att vi samma kväll ska se hoppningarna genomföras.
I Normandie kommer vi att
på nära håll kunna beundra den
imponerande flottan av DC-3 på
Caens flygplats, diskutera med be-

sättning och hoppare. De två följande dagarna erbjuds besök på
olika historiska platser.
Vi bor ca 40 min från Caens
flygplats på hotel Kyriad Prestige
Recidence Cabourg*** i Divessur-Mer, vid Engelska kanalen.
Den 8 juni tar oss bussen till
Roissy för återresa till Arlanda. Antalet platser är begränsat. Först till
kvarn!
På vår hemsida kompletterar vi
fortlöpande informationen.

16–18 juni 2019 • Med Daisy från Berlin
Ett unikt tillfälle att uppleva en historisk överflygning av trettiotalet
DC-3 och andra fraktflygplan från
tiden för luftbron till Berlin. Den 16
juni kommer alla dessa maskiner
att flyga på låg höjd över Brandeburger Tor i centrala Berlin. Vår
egen Daisy planeras delta i detta.
Vi flyger reguljärt till Berlin tidigt
på morgonen den 16 juni.
Den 17 juni besöker vi Schönhagens flygplats, där alla flygplan
kommer att baseras. Vi planerar
även besök i Flygvapenmusum på
flygplatsen Gatow.
I Berlin bor vi centralt på Hotel
Sylter Hof med promenadavstånd
till Kurfürstendamm, KaDeWe,
Tiergarten med fler kända platser.

Avresa Arlanda:
Onsdag den 5 juni
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad 10 315 kronor
Ingår: Reguljär flyg Stockhol-Paris tur- och retur, tre nätter i
dubbelrum inkl frukost. Busstransporter. Inträde på Caens
flygplats den 7 juni.
Tillkommer: Övriga måltider
samt inträden utöver Caens
flygplats. Enkelrumstillägg 2 200
kronor.
Ytterligare detaljer om denna
resa kommer på vår hemsida
www.flygandeveteraner.se.
Läs mer på hemsidorna:
• www.daksovernormandy.com
• www.kyriad-prestige-residencecabourg-dives-sur-mer.fr/en

BOKNING SENAST DEN 20 APRIL!
Resfakta Flight 21

Den 18 juni flyger vi med Daisy till
Västerås, avrundningen i Daisys
deltagande i Daks Over Normandy
och 70-årsminnet av luftbron till
Berlin. Några webadresser:

•www.berlinairlift70.com
•foerderverein-luftbrueckeberlin-70.de/?lang=en
•www.luftwaffenmuseum.de
•www.sylterhof-berlin.de

Avresa Arlanda:
Söndag 16 juni på morgonen
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad 6 300 kronor
Åter Väserås med Daisy: Tisdag
18 juni på eftermiddagen
Ingår: Reguljärflyg Stockhol-Berlin, flyg Berlin-Västerås med
Daisy, två nätter i dubbelrum
inkl frukost Hotel Sylterhof.
Busstransporter.
Tillkommer: Enkelrum 1 400 kr,
måltider, eventuella inträden

Ronneby, Karlskrona Nostalgiafestivalen • 29–30 juni 2019
Nostalgia Festival är ett evenemang för alla som gillar läckra
fordon från förr: bilar, vackra träbåtar, motorcyklar och mopeder
– allt ryms på Nostalgia Festival
som lockar tiotusentals besökare
till vackra och idylliska Ronneby
Brunnspark. Även en stor veteranmarknad ordnas här.
Se festivalens annons på sista
sidan i denna tidning!

Lördag kväll tar vi in på hotell
Scandic Karlskrona, vackert beläget vid Östersjön.
Under söndagen tar vi en fartfylld tur Med T 38, (www.t38.se) Vi
besöker också tre mycket intressanta museer:
Marinmuseum som på ett fantastiskt sätt beskriver Sveriges
marina historia, se hemsidan
samt Fabas porslin- och bilmu-

seum. Dessutom ges det tid att
vandra i Karlskrona med sin unika
sjöfartsprägel.
Under Daisys besök i Blekinge
görs flera medlemsflygningar från
Kallinge flygplats, Blekinge Flygklubb, varav en timslång tur längs
Blekinges kust och skärgård.
Mer information:
• www.nostalgiafestival.se.
• www.marinmuseum.se
• www.fabas.se/vara-museer
• www.scandichotels.se/Sverige/
Karlskrona

Flyg med Daisy!
Flight 221
Avresa från Ronneby Flygklubb:
Lördag 29 juni 2019 kl 12.00
Se Ronneby och Nostalgia Festivalområde från ovan!
Kostnad: 550 kr.
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Resfakta Flight 22
Avresa Västerås:
Lördag 29 juni 2019 kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 5 475 kronor
Ingår: Busstransporter, inträden
Nostalgia Festrival, tur med
T 38 på söndagen samt inträden till museer, lunch och dryck
i Nostalgia Festivals VIP-tält på
lördagen. Övernattning Scandic
Hotel Karlskrona inkl frukost.
Enkelrumstillägg: 400 kr
Åter i Västerås: söndag ca 17:00

Flyg med Daisy!
Flight 222
Avresa från Ronneby Flygklubb:
Söndag 30 juni 2019 kl 12.00
Timslång tur över Blekinge
skärgård.
Kostnad: 1 000 kr.

TI D

NI

NGEN

5 juli 2019• Gotland Bunge
Vi flyger till Bunge gamla militärflygfält. Vår Daisy-pilot Claes Martinsson driver här ett flygmuseum.
I närheten finns Fårösunds Fästning och Gotlands Försvarsmuseum som är väl värda ett besök.
Den som vill kan ta färjan till Fårö
och bese Bergmancentrum.
På Gotland ska ingen behöva gå

hungrig – prova saffranspannkake
ti kaffit!
Mindre personbilar kan hyras
till rimligt kostnad. Eftersom resan
företas under Almedalsveckan i
Visby kan den som så önskar ta
bussen in till öns huvudstad och
det politiska folklivet därstädes.

Resfakta Flight 30
Avgångstid Västerås:
5 juli kl 09:00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad: 2 100 kronor
Åter i Västerås: ca 18:00

Karlskoga Rudskoga Teknikdag • 28 juli 2019
Daisy tar oss till Karlskoga flygplats, där Värmlands Bussveteraner hämtar oss för en utflykt bland
landsbygd, gammal teknik, smakupplevelser och ett ölbryggeri.
Vi besöker Teknikdagen i Rudskoga, Långeruds Hjortgård och
Wermlands Brygghus.
Teknikdagen erbjuder något för
alla; gamla fordon och maskiner,
slöjd och hantverk, stora och små
djur samt bygdens produkter och
livsmedel.
Långeruds Hjortgård bjuder oss
på en lokalt producerad måltid i

Flyg med Daisy!
Flight 311
Avgång Karlskoga flygplats:
Söndag 28 juli mitt på dagen.
Tid och plats meddelas på hemsidan och bokade passagerare.
Kostnad: 550 kronor
gamla kvarnen på gården. Besöket avslutas med en Hjortsafari.
Till sist lär Hans på Wermlands
Brygghus ut ölbryggandets ädla
konst. Givetvis får den som vill pro-

Resfakta Flight 31
Avgångstid Västerås:
28 juli kl 09:00
Reseledare: Per-Olov Bortas /
Daniel Löfgren
Kostnad: 2 400 kronor
Åter i Västerås: ca 18:00
va de prisbelönta dryckerna. Se
vidare hemsidorna:
• www.rudskoga.se
• www.langerudshjortgard.se
• https://wermlandsbrygghus.se

I år hålls 21:a Lotnicze Mazury,
Masuriska Sjöarnas Årliga Flygshow. För Flygande Veteraner är det
nu elva år sedan vi först bjöds in
att delta. Utan tvekan värt att fira.
Vår välgörare och ägare av Wilamowo flygplats, Stanislaw Tolwinski, håller i spakarna vilket borgar
för ett gediget och professionellt
flygprogram.
Vi kombinerar de bästa bitarna
av detta med egna utflykter i den
omgivande gamla Ostpreussiska
miljön. Varglyan från andra världskriget har blivit ett måste liksom
slott och herrgårdar som minner
om bygdens storhetstid.

Polen är ju ett land, som under
historiens gång körts över från olika riktningar av den ena stormakten efter den andra. Det är något
som självklart har satt sin prägel
på landet och dess innevånare.
Om detta och mycket mer berättar
vår guide Jadwiga, för hon är verkligen vår, under den planerade
bussturen.
Vid ankomst till Wilamowo flygplats tar vi en landningsöl på Tavernan och hämtar något gott från
grillen, innan vi åker till vårt nya
stamhotell Koch. Det ligger inom
promenadavstånd från centrum
av Kętrzyn, på tyska Rastenburg.

FOTO BÖRJE THELIN

2–4 augusti 2019 • Masurien, Polen Kętrzyn (Rastenburg)
Resfakta Flight 40
Avgångstid Västerås:
2 augusti kl 08.00
Reseledare: Lars Cedwall
Kostnad: 7 000 kronor
Tillkommer: Kost och logi, eventuella inträden samt del i lokala
transportkostnader.
Åter i Västerås: 4 augusti, tid
meddelas vid bokning.

Gamla hotellet Koch, som låg mer
centralt, har offrats till Mammon
och blivit ombyggt till bostäder.

Tillfälle att inhandla produkter
ur den lokala polska produktionen
finns givetvis.

11 augusti 2019 • Zorngården och Mora
Resfakta Flight 41

Efter en dryg timmes flygresa med
Daisy landar vi på Mora-Siljans
flygplats där vi välkomnas av Ovansiljans Flygklubb.
Med buss tar vi oss in till Mora
där vi hälsar på i Zorngården som
en gång var makarna Anders och
Emma Zorns hem. På den tiden
hette gästerna prins Eugen, Carl
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Flyg med Daisy!

Avgångstid Västerås:
Söndag 11 augusti kl 09.30.
Reseledare: Björn Crantz
Ingår: Flygresa med Daisy, busstransporter och guidningar.
Kostnad: 2 850 kronor
Tillkommer: Måltider.
Åter i Västerås: ca 17.00

Flight 411
Avgång Mora-Siljans flygplats:
Söndag 11 augusti kl 13:00
Kostnad: 1 000 kronor
Häng med på en timslång oförglömlig flygtur över den fagra
Siljansbygden. Filma och fota
för fullt!

och Karin Larsson, Albert Engström samt Erik Axel Karlfeldt –
gräddan av svensk kulturelit.
Idag är det ursprungliga värdparet sedan länge borta men
huset välkomnar ständigt nya besökare. Vi blir guidade genom det
nationalromantiskt och okonventionellt inredda huset, där konst

och konsthantverk blandas med
kurbits och dalatradition från olika håll.
För den som är extra intresserad
av Zorns måleri finns också möjlighet att se Zornmuseets målerisamlingar, en mustig upplevelse!
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17 augusti 2019 • Lidköping och Läckö slott
Flyg med Daisy!

Resfakta Flight 43
Avgångstid Västerås:
Lördag 17 augusti kl 09.30.
Reseledare: Björn Crantz
Kostnad: 3 000 kronor
Tillkommer: Måltider.
Åter i Västerås: ca 17.00

Efter en timmes flygning landar vi
på Lidköping-Hovby flygplats. En
buss tar oss till Rörstrands porslinsmuseum för en guidad tur genom

290 års spännande kulturhistoria. Vi lär känna igen koppar från
somriga bersåer, återser mormors
finaste vas och förundras över de

läckert blåvita 1700-talsfajanserna. Vi intar lunch i museets café. Vi
fortsätter till Kållandsö och Läckö
slott som reser sig på en klippa

Linköping Matresa Kinda kanal • 21 augusti 2019

Flight 431
Avresa Lidköping-Hovby:
Lördag 17 augusti kl 14:00
Kostnad: 1 600 kronor
Timslång tur med Daisy över
Sveriges största sjö Vänern
med dess omgivande landskap.
invid Vänern. Under en guidad tur
bjuds vi barockprakt, en sinnlig
trädgård, glänsande skatter och
ett anrikt medeltidsarv.

BOKNING SENAST DEN 10 AUGUSTI!
Resfakta Flight 44
Avgångstid Västerås:
Onsdag 21 augusti kl 10.00
Reseledare: Gabriella Blomquist
Ingår: Flygning med Daisy, veteranbuss och båtturen med lunch
ombord.
Kostnad: 2 350 kronor
Åter i Västerås: ca 17:00

Vi flyger med Daisy till Linköping-Saab flygplats i Tannefors.
Där hämtas vi av en veteranbuss
som kör oss till Kinda kanal vid
Tannefors slussar. Här går vi ombord på kanalbåten M/S Kinda

och påbörjar en tre timmar lång
avkopplande och upplevelserik
båttur.
Under resans gång serveras vi
en lunch från köket ombord på
fartyget.

Vi passerar först de tre slussarna vid Tannefors, som tar oss
upp 10,5 meter, sedan slussen
vid Hackefors, som tar oss upp
ytterligare 6,8 meter. Vid Hjulsbroslussen vänder vi och under åter-

resan blir det samma slussar men
”nedför”. Under turen kommer vi
att höra mer om kanalen och dess
historia. Dagen avslutas med bussresa och en skön flygning tillbaka
till Västerås.

25 augusti 2019 • Flygvapnets flygdag F 17 Ronneby
FOTO LENNART BERNS/FLYGVAPENBLOGGEN

Resfakta Flight 45
Avgångstid Västerås:
Söndagen 25 augusti kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 3 300 kronor
Åter i Västerås: ca 17:00

Försvarsmaktens flygdag genomförs i år på F 17 Kallinge utanför
Ronneby. Vi flyger fram och tillbaka till Ronneby över dagen. På
plats kommer vi att få uppleva ett

omfattande program med fokus
på dagens Flygvapen men också
Kallinges flyghistoria.
Daisy kommer att delta i själva
uppvisningen och våra medlem-

mar får möjlighet att se det omfattande programmet, en uppvisning
i förnämlig svensk teknologi!
Information och uppdateringar
om flygdagen:

Flyg med Daisy!
Flight 451
Avresa Kallinge:
Söndagen 25 augusti efter
avslutat flygdag. Exakt tid och
plats för avgång på hemsidan.
Meddelas även direkt till passagerare som anmält sig.
Kostnad: 500 kronor
• www.forsvarsmakten.se/sv/
aktuellt/uppvisningar-och-evenemang/flygdagen/

Göteborg Aeroseum • 31 augusti 2019
Flyg med Daisy till Aeroseum på
Göteborg-Säve – ett av Sveriges
mest djupgående museer! Här
i berget på gamla F9 ryms det
mesta från café till Sveriges enda
flygande HKP 4. Ett stort antal simulatorer finns här för den som vill
prova på att flyga Bulldog, Viggen
eller varför inte prova på en helikoptersimulator.
Vi erbjuds även möjligheten att
få en guidad visning i den “hemliga” drivmedelsanläggningen från
kalla kriget. En spännande rundtur

i underjorden som bara öppnas
vid speciella tillfällen! Hemsida:
• www.aeroseum.se

Resfakta Flight 46
Avresa Västerås:
Lördag 31 augusti kl 08.00.
Reseledare: Daniel Löfgren
Kostnad: 3 600 kronor
Tillkommer : Inträde, simulator,
måltider. Guidning i drivmedelsanläggningen ingår.
Åter i Västerås: ca 18:30

FOTO AEROSEUM
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Flyg med Daisy!
Flight 461
Avgång Göteborg-Säve, Aeroseum:
Mitt på dagen. Tid meddelas
på hemsidan och till bokade
passagerare.
Kostnad: 1 000 kronor
Gör en oförglömlig timslång flygning med Daisy över Göteborg
och dess vackra skärgård.
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1 september 2019 • Flyg- och motordag Nyköping-Skavsta
Söndag 1 september kommer luftrummet ovanför Skavsta flygplats
att fyllas med många legendariska flygplan. Dessutom kommer
marken att prydas med en mängd
vackra entusiastfordon. F 11 Museum arrangerar åter en Flyg- &
Motordag.
Räkna med mycket aktivitet i
luften och på marken! Njut av flygplan, helikoptrar och modellflyg
med mera. Daisy kommer att medverka i flygprogrammet – liksom

många andra häftiga veteranfordon: bilar, MC och traktorer.
En ”Flyg med Daisy!”-tur planeras från Skavsta. Vi gör en fin tur
på låg höjd över Sörmland. En
härlig upplevelse för gammal och
ung! Berätta för dina vänner om
möjligheten till rundtur. Vi kommer
att försöka flyga flera turer men
antalet platser är begränsade så
boka i tid.
Mer information finns på:
• www.f11museum.se

Flyg med Daisy!

Resfakta Flight 50

Flight 502
Avgång Nyköping-Skavsta: Mitt på
dagen. Tid och plats meddelas
på hemsidan och till bokade
passagerare.
Kostnad: 550 kronor
En tur över ett sensommarfagert Södermanland.

Avresa Västerås:
Söndag 1 september
Reseledare: Gabriella Blomquist/
Per-Olov Bortas
Kostnad: 1 500 kronor
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: ca kl 17:00

FOTO MICHAEL SANZ

Lettland med smalspårig järnväg! • 6–8 september 2019
Resfakta Flight 51
Avresa Västerås:
Fredag 6 september kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 8 425 kronor
Ingår: Flyg med Daisy, flygplatstransfer, tågresor, två
hotellnätter inkl frukost.
Enkelrumstillägg:1 200 kr
Åter i Västerås: 8 sept ca kl
17:00
En unik möjlighet att uppleva en av
Baltikums få smalspåriga järnvägar som fortfarande opereras kontinuerligt. Vi flyger till Riga fredag
morgon och få en sightseeing efter
ankomst. Lördag morgon reser vi
med ett specialtåg till Gulbene där
vi besöker den smalspåriga järnvä-

gens lokstallar och verkstäder. Vi
gör en resa med den smalspåriga
järnvägen till Alūksne med uppehåll på flera stationer där det
bjuds på uppträdanden samt mat
och dryck från lokala producenter.
På kvällen återvänder vi till Riga
med specialtåg.

12–16 september 2019 • Goodwood Revival
Följ med Flygande Veteraner och
upplev Goodwood Revival på engelska sydkusten. Det anses vara
en av världens finaste historiska
racingtävlingar. Här återskapas atmosfären från 1940- till 1960-tal
när Goodwood var banan där eliten
av världens racerförare tävlade.
Tävlingen är ”still going strong”
– 150 000 besökare kommer,
varav huvudparten i tidstypiska
kläder. Här visas inte enbart bilar,
Flygdisplay med uppvisningar är
en del av festen med Spitfire, Mustang, Lancaster med flera veteraner i luften och på marken. Här
finns något för alla i familjen.
I år är Daisy speciellt inbjuden
för att deltaga i ”Freddie March
Spirit of Aviation Display”. Vi flyger
till Goodwood via Roskilde och
Groningen, samma väg hem. Vi
bor på Holiday Inn i Farnborough.
Föreningen erbjuder tre resealternativ:
Flight 52: Daisy på utresan och
reguljärflyg hem.
Flight 53: Reguljärflyg ut och Daisy hem.
Flight 54: För den verklige entusiasten – Daisy båda vägarna!

Resfakta Flight 52, utresa med
DC-3 Daisy, återresa reguljärflyg
Avresa Västerås: Torsdag 12
september kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Ankomst Goodwood kl 17.00
Kostnad 14 980 kronor
Tillägg för enkelrum: 2 400 kr
Återresa: Söndag morgon 15
september. Reguljärflyg från
London till Arlanda, Landvetter
eller Kastrup.

Besök i Rigas järnvägs- och motormuseer står programmet. Vi bor
på det nyöppnade Grand Poet Hotel by Semarah*****
Hemsidor:
• www.banitis.lv/eng
• https://grandpoet.semarahhotels.
com

BOKNING SENAST DEN 30 MAJ!

Resfakta Flight 53, utresa reguljärflyg, återresa med DC-3 Daisy
Avresa: Lördag 14 september
på morgonen med reguljärflyg
från Arlanda, Landvetter eller
Kastrup till London.
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad 12 970 kronor
Tillägg för enkelrum 1 600 kr
Återresa: Måndag 16 september
från Goodwood 09:00.
Åter Västerås: ca 18:00

Resfakta Flight 54, Tur- och retur
med DC-3 Daisy
Avresa Västerås: Torsdag 12
september kl 08:30
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Ankomst Goodwood 17.00
Kostnad 20 700 kronor
Tillägg för enkelrum 3 200 kr
Återresa: Måndag 16 september
från Goodwood 09:00.
Åter Västerås: ca 18:00

I samtliga tre varianter ingår hotel i dubbelrum, frukost, transfers och biljetter till Goodwood.

FOTON BÖRJE THELIN
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Åland Skördefest • 21 september 2019
Daisy tar oss till Åland och traditionella skördefesten, en folkfest av
stora mått!
Marknaden erbjuder lantbruksprodukter från åländska gårdar –
kan något bli färskare? Även ett
stort urval av åländskt hantverk
finns till salu under skördefesten.
Här serveras omsorgsfullt tillagade specialiteter från det åländska köket. Och även i år hoppas vi
på höstsolens smekande strålar!

Flyg med Daisy!
Flight 551
Avgång Mariehamn:
Lördag 21 september, mitt på
dagen. Tid meddelas på hemsidan och till bokade passagerare.
Kostnad: 550 kronor
En tur över ett sensommarfagert Södermanland.

Resfakta Flight 55
Avresa Västerås:
Lördag 21 september kl 09:00
Reseledare: Per-Olov Bortas
Kostnad: 2 400 kronor
Tillkommer: Lunch och inträde
Åter i Västerås: ca kl 18:00

28 september 2019 • Marin flygspaning
I slutet av september kommer vi
som traditionen bjuder att genomföra flygspaning från Daisy.
I år satsar vi på en flygning över
de intressanta marinbaserna i
Stockholms skärgård.
Under den omkring två timmar
långa flygningen kommer vi att
passera över såväl aktiva som
nedlagda flottbaser och kustartillerianläggningar.
Det var inte länge sedan Stockholm hade mycket omfattande
kustförsvar, av vilket det mesta

Resfakta Flight 56
Avgångstid Västerås:
Lördag 28 september: 11:00
Åter i Västerås: c:a 13:00
Reseledare: Karl-Axel Waplan/
Björn Crantz
Kostnad för resan: 2 000 kr

nu är ett minne blott. Spåren kan
man dock fortfarande finna, inte
minst från luften.

Efter spaningsturen har vi en
gemensam debriefing över en
kopp kaffe med smörgås.

Kom ihåg karta, kikare och kamera!

Slott runt Mälaren • 29 september 2019
Det blir en kunglig avslutning på
årets flygsäsong med en flygningen runt Mälaren. Att se många av
de historiska slotten från luften
ger upplevelsen en speciell krydda. Vi gör en tur tillsammans och
lär oss lite mer om slotten som vi
flyger över. Vi följer med på kartan
i Slottsguiden som med text och
bilder står för fakta om varje slott.
Efter flygningen blir det samling
med kaffe och ”kunglig” tårta.

Resfakta Flight 57
Avgångstid Västerås:
Söndag 29 september 10:30
Åter i Västerås: c:a 11:30
Reseledare: Gabriella Blomquist
Kostnad för resan: 1 100 kr
Förutom flygningen med Daisy,
så ingår Slottsguide och samling efter flygningen med kaffe
och tårta.

5 oktober 2019 • Arlanda
Ännu en möjlighet att följa med till
ett studiebesök på Arlanda.
Precis som vid vårens resa gör
vi efter landning en bussrundtur
inom flygplatsområdet och får titta in ”bakom kulisserna” på Sveriges största flygplats.
Vi får se en sida av Arlanda som
man normalt inte ser, bland annat

planerar vi ett besök på Arlandas
östra brandstation.
Vi besöker också Le Caravelle
Club och får en visning av deras
flygplan.
Besöket avrundas med ett besök på Arlanda Flygsamlingar innan det är dags att anträda återresan till Västerås.

Resfakta Flight 60
Avresa Västerås:
Lördag 5 oktober kl 09.00.
Reseledare: Karl-Axel Waplan
Kostnad: 1 800 kronor
Tillkommer: Lunch
Åter i Västerås: ca 17:30

OBS! För deltagande i samtliga resor krävs medlemskap i föreningen Flygande Veteraner, för närvarande 350 kronor per kalenderår.
För detaljer och uppdateringar gällande resorna, se hemsidan www.flygandeveteraner.se eller kontakta Flygande Veteraner per telefon 08-29 50 33.

VIKTIGT! Besök föreningens hemsida för utförligare beskrivningar av
resorna samt för uppdateringar av program och
eventuella ändringar!
FOTO DAKS OVER NORMANDY
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