
 
 

                   SICILIEN 
                          Operation ”Husky” 

                          25/4 – 1/5 (7 dagar) 2018 

 
 

Följ med i Operation ”Huskys” fotspår på Sicilien. Efter den framgångsrika operationen ”Torch” i Nordafrika, 
beslutade man på Casablanca-konferensen i jan 1943 att börja ”mjuka upp” det sårbara Sicilien för att bana 
vägen till Rom. Syftet var att binda styrkorna i området för att lätta på trycket på östfronten. Man enades om 
att landstiga i sydvästra och sydöstra delen för man ville ha samordnad kraft enligt General Montgomery. 
Hela operation varade i 38 dagar och resultatet blev att vägen öppnades till Rom.  
 

Vi kommer under resan att besöka dessa avsnitt på Sicilien och studera på plats vad som hände. Vi kommer 
också att besöka stränder, bunkrar, framryckningsvägar och krigskyrkogårdar. Men det finns även tillfälle  
till kulturupplevelse, bland annat genom shopping på denna fina semesterö i Medelhavet. Även vinprovning 
ingår av öns bästa vin. Vi kommer att i huvudsakligen vara förlagda på den södra delen av ön.  
 

Ciceron på resan är Peter Wetterberg, tidigare arméofficer och chef på Arméns Krigshögskola i Karlberg. 

Peter har 41 års erfarenhet av militärhistoriska resor bakom sig. Så vik tid till denna upplevelserika historieresa 
och boka på förhand resan till nästa år!  

 

        Program 

25/4 
Avresa från Arlanda kl 06.05 och Kastrup klo6.05. Ankomst Catania kl 11.00. Guidad rundtur  
i Catania, därefter transfer till Hotel Bay Palace i Taormina förr incheckning. Middag.  

26/4 
Frukost. Transfer till Messina,  öns vackraste plats, och den antika grekiska teatern. Vidare till 
Messina-sundet, Primosolebron och Messina. Dagen avslutas med vinprovning och tilltugg vid 
foten av vulkanen Etna. Middag. 

27/4 
Frukost. Idag besöker vi bron över Simeto-floden, landstigningsplatserna kring Siracusa och 
söderut där britterna landsteg. Vi gör även ett besök i själva staden Siracusa.  
Övernattning på Hotel Club Eloro  i Noto-området. Middag. 

28/4 
Frukost. Dagen ägnar vi åt de viktigaste krigsplatserna i området. Vi börjar i med Marina di 
Ragusa, Gela,  Biscari massakern,  Vittoria, Comiso , Capo delle Correnti, Sydspetsen. Ponte 
Dirillo. Hotel Poggio del Sole Resort. Middag. 

29/4 
Frukost. Denna dag besöker vi Caltagirone. Vi gör även besök Piazza Armeria och Villa Casale   
och de vackra mosaikerna    Middag. 

30/4 
Frukost. Denna dag fördjupar vi oss i städerna Ragusa och Modica vilka båda är med på 
UNESCOS världsarvslista. Resten av dagen ägnas åt shopping och egna upptäckter. Middag. 

1/5 Tidig frukost. Hemresa. Avresa från Catania kl 11.50. Ankomst Arlanda 17.55 och Kastrup 22.40. 



 

 

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden 

Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-59 131 61 • E-post: info@discovereurope.se  

www.cab-resor.se 

Välkommen med din bokning! 

 
I resans pris ingår: 

 

• Flyg T & R från Kastrup och Arlanda med Lufthansa 

• Busstransfer på hela resan 

• 6 övernattningar på hotell 3 och 4 **** 

• 6 frukostar + middagar 

• 1 Vinprovning 

• Studiehandledning 

• Inträden 

• Lokala guider 

• Reseledare 

• Ciceron Peter Wetterberg 
 

Pris 14.500 kr per person i dubbelrum. 

Enkelrumstillägg 1.750 kr. Avbeställningsskydd 500 kr. 

 

Bokning CAB-Resor tillhanda senast den 15 februari 2018. 
Kontaktuppgifter enligt nedan. 
 
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (500 kr) erläggs  
inom 7 dagar efter erhållen faktura.  Slutlikvid 5 veckor före avresa. Reservation för minst 25 deltagare. 
 
Bankgiro: 528-9715 CAB-Resor, Handelsbanken. 

 

Välkommen med din bokning! 

 

Hotel Bay Palace, Taormina 

Hotel Club Eloro Superior 

Hotel Poggio del Sole Resort 

http://www.cab-resor.se/

