
BESÖK PÅ ARLANDA FLYGPLATS, ARLANDA SAMLINGARNA 
SAMT ÖSTRA BRANDSTATION.

28/4 

Välkommen att följa med Flygande veteraner på en resa som bjuder på svensk flyghistoria,

 hur räddningstjänst och de som sköter underhållsarbetet på landningsbanorna fungerar.

Vid ankomst på Arlanda så går vi ombord på en buss som tar oss först till en säkerhetskontroll

(vilket är obligatoriskt inför besöket) för att sedan åka vidare till Arlanda Flygsamlingar.

Där möts vi utav flyghistorikern Jan Forsgren som tar oss runt på en givande och intressant 
guidning av samlingarna.

Sen har det blivit dags för lunch som vi intar på Radisson Blu Arlanda hotel.

Menu:Biffburgare med pommes, coleslaw, lagrad cheddar, krispig bacon och mjukt 
bröd                                                                                                                                    205 :-
 
Köttbullar med rårörda lingon, inlagd gurka och potatismos                                          190 :-

Halloumiburgare med pommes, coleslaw och mjukt bröd                                              165 :-

Caesarsallad med grillad kyckling, bacon och parmesanost                                            175 :-
Ange om Ni har någon form av allergi!

Sista besöket för dagen och som är nytt för i år gör vi på Östra brandstationen där vi möts av 
flygplatsbrandchef, Lars Johansson.

Han kommer att guida och visa oss runt stationen och även visa hur övriga verksamheter som 
underhåller landningsbanorna d.v.s. plog-/sop-och blås bilarna.

                  
                                                                   



                                    

                                     

VIKTIG INFO!

Inför besöket på Arlanda så måste vi beställa badgar och behöver då Ert personnummer 

alla 10 siffror som Ni uppger vid bokningstillfället.

Medtag även ID kort.

___________________________________________________________________________

I KOSTNADEN INGÅR:

Flyg t/r Hässlö/Västerås till Arlanda flygplats.

Busstransfers under besöket på Arlanda.

Inträde Arlanda flygsamlingar.

Kort rundtur med buss inom flygplatsområdet.

Reseledare Flygande veteraner, Anna Palmer

Lunch ingår ej!

Program

Lördagen den 28 april

Avresa: 09:30                 Hässlö/Västerås flygplats

Ankomst:                   10:30/10:45        Arlanda flygplats

Busstransfer: 11:00-11:15       Säkerhetskontroll

Ankomst:   ca:11:15        Arlanda flygsamlingar

Busstransfer: 12:15/12:30        Raddisson Blu Arlanda Hotel (lunch)

Busstransfer: 13:30        Östra brandstationen

Busstransfer: 15:30/16:00        Åter till Daisy

Avresa mot Hässlö:  16:30         Arlanda



Anmälningsdag
Sista anmälningsdag 25 april

Kostnad
Flygkostnad: SEK 1 000
Transporter och museibesök: SEK 250
Totalt: SEK 1 250

Betalning
Totalbeloppet inbetalas till FV innan avresan

Flight no 010

   Bokning genom att följa länken på denna sida.

  Det går också att ringa 08- 29 50 33, vardagar 11 - 14

                     


