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MILITÄRHISTORIKER

Monte Cassino, 6-9 oktober
Ett av andra världskrigets avgörande slag i italiensk bergsterräng

H

östen 1943 landsteg de allierade i
södra Italien som tyskarna valde
att försvara trots att Italien kapitulerade. Detta ledde till hårda strider
som vid Monte Cassino utvecklades
ett av andra världskrigets ”vändpunktsslag”.

Följ med på en resa i det dramatiska
landskapet som de allierade var tvungna att forcera för att kunna komma
fram till Rom. Den heliga staden intogs
den 5 juni 1944, dagen före invasionen
i Normandie.

RESFAKTA
Resa:
Monte Cassino
Datum:
6-9 oktober 2016
Arrangör: Winberg Travel
Reslängd: 4 dagar / 3 nätter
Reseledare: Marco Smedberg
Flygbolag: ej fastställt
Flyg ARN: ej fastställt
Flyg GOT: ej fastställt
Flyg CPH: ej fastställt
Bagage:
Beroende på flygbolag, men brukar
vara 20 kg att checka in per person
och 5 kg handbagage per person.
Hotell:
1 natt Azienda Agriturismo Seliano*,
2 nätter på Hotel Gari i Cassino*
*eller likvärdiga hotell
Måltider: I resan ingår 3 frukost, 3 lunch och
3 middagar inkl måltidsdryck
Program: Alla beskrivna transporter,
prestationer och inträden.
Skatter:
Samtliga lokala skatter och avgifter i
Italien ingår.
Visum:
Visum krävs inte i Italien.
Grundpris: 14 995 kr per person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 800 kr
Betalning: Anmälningsavgift inom 10 dagar –
3 000 kr per person.
Resterande 40 dagar före avresa.
HÄR BOKAR DU RESAN:
Winberg Travel (www.winbergtravel.se)

Polska kyrkogården vid Monte Cassino
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Salernobukten. Landstigningsområdet till vänster i bild. © Wikimedia Commons.

DAG 1, SVERIGE/DANMARK – SALERNO
Avresa från Köpenhamn/Göteborg/Stockholm. Vid ankomsten i Rom möter guiden
Marco Smedberg på flygplatsen.
Efter en tre timmar lång bussfärd med
en paus anländer vi till familjen Bellinis
charmiga Hotel Azienda Agriturismo Seliano. Vi avnjuter en gemensam måltid. Vi
befinner oss i mozzarellaostens hemtrakter och hotellet producerar mycket av det
vi äter på egna ägor.
Av militärhistoriskt intresse är att
hotellet under striderna i Salernobukten 1943 också var general Mark Clarks
stabsplats.

Vi bor på Hotel Azienda Agriturisimo Seliano som under striderna i Salernobukten var var general
Mark Clarks stabsplats.

Sallad Caprese – ett måste i mozzarellans hemtrakter

Vår guide Marco Smedberg vid Liridalen

DAG 2, SALERNOBUKTEN
Vi börjar dagen med att åka ner till Medelhavet och titta på en av landstigningsstränderna. Därefter färdas vi en halvmil i
de allierades framryckningsriktning fram
till ”Tobaksfabriken”.
Denna dominerande ruin utgjorde en
gång pivotpunkten för striderna i brohuvudet och intogs och förlorades flera
gånger. Vi följer sedan det tyska motanfall som hotade att driva amerikanerna
tillbaka i havet.
Efter transport till den grekiska ruinstaden Paestum äter vi lunch intill de storslagna tempelruinerna.
Vi hinner också kort besöka det antika
området innan vi far norrut i drygt en timme med bussen till den strategiska Liridalen och det dominerande Monte Cassino.
Strax innan Liridalen gör vi ett kort stopp
i den lilla byn Rocca d´Evandro på berget
Caminio som britterna erövrade som ett
förspel inför de kommande slagen.
Efter att ha sett bergen på nära håll
åker vi vidare till hotell Gari i Cassino
varpå vi äter gemensam middag på en
restaurang i närheten av hotellet.

DAG 3, MONTE CASSINO
Dagens första stopp blir ett museum
bredvid hotellet som ger en översiktbild
av striderna i och runt Cassino. Sedan
åker vi till den tyska krigskyrkogården
som ligger mitt i anfallsterrängen för
det första amerikanska offensiven mot
klostret.
Vi fortsätter sedan med buss upp till
det vackra klostret som vi ägnar resten
av förmiddagen åt. Efter en 20 minuters
promenad i ganska brant terräng njuter
vi av vår pick-nicklunch uppe bakom klostret uppe på punkt 593 – en av de mest
omstridda platserna i hela området. Den
sista anhalten vid klostret är den polska
krigskyrkogården med sitt magnifika läge
och särskilt intressanta historia.
På vägen tillbaka till staden Cassino
besöker vi den amerikanska krigskyrkogården och det lilla samhället St. Angelo
där amerikanerna i början av slaget misslyckades att ta sig över floden Rapido.
Gemensam middag på en restaurang i
närheten av hotellet.

Chefen för brittiska 8. armén, general Oliver Leese (med pipa) och hans kårchefer följer de allierade
bombanfallen mot staden Cassino den 15 mars 1944. © NA 12805, Imperial War Museums.

Det vackra klostret Montecassino. Vy från punkt 593 i stridsterrängen.

Paestum

Klosterkyrkan inne i Montecassino

DAG 4, ANZIO MOT ROM
Dagen inleds med en timmes busstur
norrut till hamnstaden Anzio. Där följer vi
på plats den amerikanska landstigningen
som ägde rum i januari 1944. På vår vidare
väg norrut stannar vi i den tyska motanfallsterrängen där deras pansarförband
fastnade i gyttjan och i Velletri där amerikanerna slutligen bröt igenom mot Rom.
Därefter kör vi vidare upp i Albanobergen och passerar påvens sommarpalats
Castèl Gandolfo på väg mot vår lunch
i Frascati. I den vackra staden berömd
för sina ståtliga villor och lämningar från
romartiden och numera även gott vin
låg fältmarskalk Kesselrings högkvarter
i villa Torlonia som dock förstördes när
de allierade bombade högkvarteret den
9 september 1943. Numera återstår bara
en park och vi avnjuter vår avskedslunch
strax intill den varefter det bara återstår
en timmes bussfärd till flygplatsen och
vidare hemfärd.
Landstigningen i Anzio våren 1944. Brittiska soldater tar skydd mot tysk eld.
© NA 15306, Imperial War Museums.

Lago Albano är en vulkanisk kratersjö belägen i Albanobergen,
sydöst om Rom, i närheten av Castel Gandolfo, påvens sommarpalats.
Sjön har en area på 6 km² och ett största djup på 170 meter.
© Deblu68, Wikimedia Commons

