MILITÄRHISTORISK HELG!
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Upplev de allierade truppernas lägermiljö med autentiska fordon och vapen. Men du kan också besöka de
tyska försvararna i sina ställningar. Det är nu 70 år sedan D-dagen, invasionen i Normandie. Men du finner
också den svenska beredskapen med både soldater,
stridsvagnar och pansarbilar!

HELGEN 24-25 MAJ, KLOCKAN 10-17

BEREDSKAPSMUSEET
www.beredskapsmuseet.com

STOR MILITÄRHISTORISK HELG 24-25 maj

MMILITÄRHISTORIAMSTRIDSVAGNARMKANONERMÄRTSOPPA MVARMKORVMVAPENUTSTÄLLNINGMRADARANLÄGGNING
MUTSTÄLLNINGARMCAFETERIAMUPPVISNINGARMD-DAGEN MFÖRLÄGGNINGARMFÄLTKÖKMBOKREA MMUSEIBUTIK
MMODELLERMFYNDA I MUSEIBUTIKENMREENACTMENT MTRAKTORERMMOTORCYKLARMMODELLERMOCH MYCKET MER!
De militärhistoriska dagarna, som genomförs i samarbete med
SMB Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, på Beredskapsmuseet
i Djuramossa börjar bli en spännande tradition med mängder
av besökare. Träffa vänner och bekanta. Njut en kopp kaffe från
Kanoncaféet. Upplev utställningarna och uppvisningarna. Beredskapsmuseet och alla dess funktionärer gör sitt yttersta för
att ditt besök och upplevelse skall bli något utöver det vanliga!

PÅ VAKT!

2014 är det 70 år sedan de allierade styrkorna landsteg i Normandie, D-Dagen. Beredskapsmuseet uppmärksammar detta
tillsammans med ett antal föreningar som gestaltar just andra
världskrigets soldater vid denna tid. Här kan du träffa både engelska och amerikanska soldater i deras lägermiljö. Men du möter också de tyska försvararna. Med autentiskt utrustning blir
det till en historiskt upplevelse!

DAGSPROGRAM

VIKTIG INFORMATION!

Aktuellt dagsprogram med alla viktiga hålltider Öppet lördag från kl 10.00 till 17.00.
kommer att presenteras på museets hemsida Öppet söndag från kl 10.00 till 16.00.
www.beredskapsmuseet.com från den 5 maj. Entré 120kr/vuxen. Med HD-pass 100
BEREDSKAPSMUSEET
Om du går in och gillar museets Facebooksida
kr/vuxen (högst två vuxna/pass).
Djuramossavägen 160,
Beredskapsmuseet - The Military Preparedness
Ungdom 7-15 år 50 kr,
263 65 VIKEN
Museum in Sweden kommer du att få senaste
barn upptill 6 år har fri entré.
Telefon 042 22 40 39
nytt om vad som händer på Beredskapsmuseet.
Tvådagarsbiljett 180 kr/vuxen.
info@beredskapsmuseet.com
Varje dag kommer det att serveras ”äkta” ärtsop- Två stridsförevisningar kommer att geMuseet finner du norr om Helpa från trossens fältkök. Kön brukar ringla sig nomföras varje dag med 7.motorbrisingborg, längs väg 111 i höjd
lång, men det är värt väntan. Du kanske hellre
med Domsten. Utförlig vägsbe- vill ha något annat? Från koket serveras också gadens soldater, pansarbil och stridsskrivning finns på
vagnar. En stridsförevisning kommer
www.beredskapsmuseet.com äkta wienerkorv med bröd. I Kanoncaféet kan du
att
genomföras varje dag med amerifå smörgåsar, wienerbröd och mycket annat, och
kanska,
engelska och tyska soldater.
naturligtvis kaffe!
Gilla oss på Facebook Beredskapsmuseet - The
Military Preparedness Museum in Sweden

www.beredskapsmuseet.com

ANVÄND DITT
HD-PASS!

