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Göteborgsoperans Vänners resa till Glyndebourne 5 - 8 juni 2020 
 

Det har blivit dags för Göteborgsoperans Vänner att uppleva Glyndebourne Festival Opera! 

Festivalen har, med några få undantag, arrangerats varje år sedan 1934 och alltid under familjen 

Christies överinseende på Glyndebourne, en anrik lantegendom utanför Lewes i södra England.  

Från 2019 är den konstnärlige ledaren Stephen Langridge, som lett opera/drama på 

Göteborgsoperan sedan hösten 2013. Stephen har lovat att ge Vännerna en introduktion till 

Glyndebourne i Göteborg under våren – inbjudan följer!  

 

 
 

Fredag 5 juni. Avresa med British Airways reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter till 

Heathrow kl. 11.15 med ankomst kl. 12.35. Här möter privathyrd buss och reseledare från BK 

Travel Solutions. Resvärd på resan är Christer Elfverson, Vännernas ordförande. Vi åker snabbt 

in mot Londons centrum och checkar in på Hotel Strand Palace, 4**** intill Covent Garden. 

Ledig eftermiddag för egna strövtåg. Denna kväll ges Richard Strauss Elektra på Royal Opera 

House. Huvudrollen gestaltas av svenska Nina Stemme. Dirigent: Maestro Antonio Pappano.   

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGhcv4kc_lAhUu-yoKHTpBDIEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.strandpalacehotel.co.uk%2F&psig=AOvVaw1EyKlHnnXnoM8yemrhJFuU&ust=1572908232677519
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXsOCDkc_lAhUk_SoKHR4fBm8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.opera-online.com%2Fen%2Fitems%2Fperformers%2Fnina-stemme-1963&psig=AOvVaw04ba46CTG4uDheFwbzO-Ee&ust=1572907972409755
https://www.roh.org.uk/visit-us
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Förställningen börjar kl. 20.00. Biljetterna släpps i mitten av januari och vi kommer 

förhoppningsvis att kunna erbjuda deltagarna att boka biljett mot tillägg. Läs mer på: 

www.roh.org.uk/tickets-and-events/elektra-by-christof-loy-details  

 

 
 

Lördag 6 juni. Engelsk frukost på hotellet. Efter frukost lämnar vi London och far söderut mot 

”London-by-the-Sea” som Brighton har kallats. Här skall vi nu ta in på Jury´s Inn Brighton 

Waterfront, 4****. Hotellet ligger som namnet antyder nära stranden. Härifrån är det några få 

minuters promenad till den kända Brighton Pier samt stadens kanske mesta sevärdhet Royal 

Pavillion. Brighton kännetecknas av sina strandpirer, Brighton Pier and Palace (den f.d. Palace 

Pier) samt West Pier. Sedan 2016 har en ny attraktion tillkommit nere vid strandkanten: The 

British Airways i360 Observation Tower, som beskrivits som en 162 meter lång ”vertikal pir”. Det 

är f.ö. samma arkitekter som står bakom The London Eye-hjulet i London. Vi checkar in och gör 

oss beredda att åka till Glyndebourne, där dagens föreställning är Poulencs Karmelitsystrarna. 

 

 
 

Det är kutym att klä upp sig för Glyndebournes operafestival. Många herrar bär smoking och 

för damerna gäller cocktailklänning eller lång klänning, den klädsel som britterna kallar ”black 

tie”. Det är dock inte tvingande, utan upp till var och en (men en alltför avslappnad 

sommarklädsel kan medföra att man inte släpps in.) På plats finns omklädningsrum för dem 

som vill byta t.ex. skor vid framkomst. Med tanke på det brittiska vädret rekommenderar 

arrangören också att man tar med sig ”ett varmare lager”, dvs. en sjal eller sweater, framför allt 

om man avser att vistas i trädgården och det hör ju till! Läs mer om Glyndebourne på: 

www.glyndebourne.com  

http://www.roh.org.uk/tickets-and-events/elektra-by-christof-loy-details
http://www.roh.org.uk/tickets-and-events/elektra-by-christof-loy-details
http://www.glyndebourne.com/
http://www.glyndebourne.com/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5eP0qs3eAhVqp4sKHRucD2wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.healthwatchbrightonandhove.co.uk/&psig=AOvVaw00OTQU7aP1WEg8ZO4_AirE&ust=1542059854496331
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.glyndebourne.com%2Fabout-us%2Fintroduction-to-glyndebourne%2F&psig=AOvVaw2MnHj-YFU0GFxdBIJkmoOQ&ust=1572908351116462
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Föreställningen börjar kl. 17.00. Klockan 18.45 inleds en längre paus (90 minuter) och nu 

serveras vi en trerätters middag inkl. ½ flaska vin i restaurangen. Klockan 20.15 går ridån upp 

för den avslutande akten. Operaföreställningen är slut 21.15 och därefter blir det transfer 

tillbaka till hotellet.    

 

 
 

Söndag 7 juni. Engelsk frukost på hotellet. Njut av en rofylld och lugn förmiddag i trevliga 

Brighton. Det var i Brighton som ABBA vann Eurovision Song Contest 1974. Och långt innan 

dess var det här som kungligheterna från London samlades för att festa! Vi besöker tillsammans 

Royal Pavilion som byggdes för att vara fashionabel strandvilla för prinsregenten, som senare 

blev kung George IV och som utvidgades av den kände arkitekten John Nash till ett exotiskt 

byggnadsverk, på utsidan ett palats i indisk stil, och med interiörer som inspirerats av palats i 

Fjärran Östern. Lunchen idag intas på egen hand i Brighton. Staden är känd för sina många 

mindre restauranger och kring The Lanes hittar den hungrige säkert något trevligt ställe. 

 

På eftermiddagen sätter vi oss tillrätta på vår buss som tar oss till Glyndebourne och dagens 

föreställning av Donizettis Kärleksdrycken med start kl. 16.00. Klockan 17.20 blir det en längre 

paus (90 minuter) och i den njuter vi av ett klassiskt Glyndebourne-nöje: måltid i form av 

picknickkorg med var sin halv flaska bubbel!  Klockan 18.50 fortsätter föreställningen som 

beräknas vara slut kl. 19.45. Återresa med privat buss till Brighton och vårt hotell. 

 

 
 

Måndag 8 juni. Engelsk frukost på hotellet. Idag står trädgårdsfröjder på programmet. Britterna 

kan det där med trädgård. I det populära humorprogrammet Spitting Image på ITV deklarerade 

man en gång att revolterande engelsmän krävde ”frihet, jämlikhet och trädgårdsskötsel” 

(”liberty, equality and gardening”) och det kommer nog sanningen ganska nära! Vi checkar ut 

och åker för att besöka RHS Garden Wisley. Trädgården är ljuvlig i juni. Här finns såväl servering 

med möjlighet att äta lunch som en lockande trädgårdsshop. British Airways flight BA 792 avgår 

kl. 16.00, direkt tillbaka till Landvetter med beräknad ankomst 19.05. (Flygtid = ca två timmar + 

en timmes tidsskillnad). 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Brighton_Pier_at_dusk.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brighton_royal_pavilion_Qmin.jpg
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiK-P7lks_lAhVxxKYKHY7qDQkQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visitsurrey.com%2Fthings-to-do%2Frhs-garden-wisley-p49663&psig=AOvVaw3Y5GmURM6AkAYWaGNivJ5H&ust=1572908467891217
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip0eqlm8_lAhVxwosKHZMZDNQQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.visitsurrey.com%2Fthings-to-do%2Frhs-garden-wisley-p49663&psig=AOvVaw09oy4csMhUDAKiApFSPGd9&ust=1572910748562900
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Resmål: Göteborgsoperans Vänners operaresa till Glyndebourne 

Datum: 5 - 8 juni 2020, 3 nätter/4 dagar 

Logi: London: The Strand Palace Hotel, 4**** www.strandpalacehotel.co.uk 

Perfekt läge nära Covent Garden med restauranger och Royal Opera House. 

Brighton: Jury´s Inn Brighton Waterfront, 4****   Utmärkt läge. 

www.jurysinns.com/hotels/brighton-waterfront/  

(Det är ca 22 km mellan Brighton och Glyndebourne och tar ca 45 min.) 

Rumsfördelning: Dubbelrum/twin med två separata sängar. Enkelrum mot tillägg. 

Transporter: Reguljärflyg med British Airways i ekonomiklass: 

Utresa BA 791 11.15-12.35 Landvetter-Heathrow  

Hemresa BA 792 16.00-19.05 Heathrow-Landvetter  

Pris: SEK 21 995:-/person i delat dubbelrum  

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med British Airways exkl. flygskatt  

Bagageavgift 1 incheckad resväska max 23 kg t/r inkluderad 

Modern turistbuss för alla lokala transfers enligt programmet 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. engelsk frukost 

Operaföreställningar på Glyndebourne den 6 resp. 7 juni inkl. program 

Trerätters middag på Glyndebourne inkl. ½ flaska vin dag 2  

Picknick på Glyndebourne; picknickkorg inkl. ½ flaska mousserande dag 3 

Guidat besök och entré Royal Pavilion 

Entré RHS Garden Wisley 

Resvärd från Göteborgsoperans Vänner, ordförande Christer Elfverson 

Reseledare från BK Travel Solutions (Birgitta Kjellander) 

Skatter och lagstadgade avgifter  

Tillkommer: 

 

 

 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enl. dagspris vid biljettering (idag ca 600:-) 

Enkelrum: 2 500:-  

Biljett till Elektra fredag 5 juni kl. 20.00 på Royal Opera House, London 

(pris ca 1 400 - 1 700, biljetter släpps i mitten av januari 2020) 

Solid avbeställningsskydd: 1 155:- (resebelopp 21 001- 25 000:-)   

Villkor: 

 

 

 

 

Resan är beräknad på 35 - 40 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att justera priset 

med hänsyn till prisändringar som ligger utanför vår kontroll t ex 

valutakursförändringar, lokala skatter eller minskat antal deltagarantal. Resans 

pris anges i SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (GBP). Individuella 

avbokningar sker mot tecknande av avbeställningsskydd.  BK Travel Solutions har 

ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Särskilda resevillkor gäller och 

bifogas anmälningsfakturan. Anmälningsavgiften är 3 000:- vilken betalas mot 

faktura 14 dagar. Slutlikviden erläggs ca 30 dagar före avresa. 

Operabiljett till Elektra på Royal Opera House i London blir bokningsbar först i 

mitten av januari, varför vi reserverar oss för slutförsäljning alt. att vi kan tilldelas 

biljetter i annan kategori/klass. 

Anmälan & info: BK Travel Solutions AB Box 4052 203 11 MALMÖ Telefon 040-60 60 220 

Mail info@bktravelsolutions.se   

Sista anmälningsdag: 10 december 2019 – först till kvarn! 

                                                       BKJ 191105                                   
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