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Det er Gestapos hovedkvarter. En britisk fange er nettopp ført dit opp, og tyskerne vet at han sitter inne med
livsviktog kunnskap om de alliertes invasjonsplaner. Syv britiske fallskjermhoppere får i oppdrag å befri
fangen. For en hver pris!
Boken er filmatisert med Richard Burton og Clint Eastwood og ble en kassasuksess.
For ny oppdatert versjon av hjemmesiden trykk her: På den nye siden kan du navigere deg rundt i hele hytta
via bilder.! MC-BLADET NR. 4 - 2006 21 Etter å ha passert Rosenheim og Chiemsee (hvor vi kanskje også
burde stoppet og sett på sjøen og Ludwig IIs øy-palass Herrenchiemsee. Navnet Ørneredet blir noen ganger
brukt om Adolf Hitlers residens i fjellene i Obersalzberg, helt sør-øst i Tyskland, ved grensen til Østerrike.
Tidens Krav sender direkte, døgnet rundt, fra et havørnreir på Smøla.
Prosjektet er støttet av Medietilsynet. Det lå på toppen av fjellet Kehlstein i de bayerske Alpene.

De allierte døpte senere huset Ørneredet, og i dag fungerer huset som restaurant. "Ørneredet", Hitlers
residents. Dette huset fikk Hitler av partiet til 50 års dagen sin. Han var ikke her ofte, men noen møter og
planer ble lagt her. Ørnerede. Omtale fra Den Norske Bokdatabasen. Ørneredet kalles slottet som ligger
svimlende høyt og utilgjengelig i de bayerske fjell. Det er Gestapos hovedkvarter. Ørneredet var nazilederens
hytte i de tyske alpene. Nylig ble det annonsert at hytten pusses opp for 22,5 millioner dollar, rundt 133
millioner kroner. Produksjonsår: 1968 : Format: DVD : Sone: Sone 2 : Sjanger: Krigsfilm : Antall disker
Øygardstøl Fjellrestaurant - Ørneredet fra , Rogaland. Restaurant. Er dette ditt firma? La Mediebyrået 1881
gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på.

