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Operaresa med Göteborgsoperans Vänner  

till Berlin 31 mars – 4 april 2022 

 

PROGRAM 
Få städer kan konkurrera med Berlin om sitt kulturutbud. På denna resa hinner vi tre operaupplevelser på lika många 
scener! Vi bor centralt på gångavstånd från såväl Staatsoper Unter den Linden som Komisches Oper och helt i 
närheten finns Museumsinsel med alla lockande utställningar. Följ med Göteborgsoperans Vänner på en innehållsrik 
opera- och kulturresa till Berlin! 

Torsdag 31 mars 
Avresa med reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter klockan 09.45 via Amsterdam. Vi anländer 11.20 och lyfter igen 
12.30. I Berlin beräknas vi landa 13.45. Vårt hem de kommander fyra nätterna blir på hotellet John F Arcotel 
https://johnf.arcotel.com nära Gendarmenmarkt. Gendarmenmarkt räknas ofta som ett av Berlins vackraste torg. Här 
finns bland annat Franska och Tyska kyrkan, Berlins konserthus och en staty av den tyske poeten Friedrich Schiller. 
Namnet Gendarmenmarkt kommer från det regemente, Gens d' Armes, som var beläget vid torget fram till 1773. 

  

Efter incheckning serveras en tidig middagsbuffé inkl. ett glas vin eller en öl och en stund därefter hämtar privathyrd 
buss för transfer till operan.  

Deutsches Oper ger ikväll Verdis Vêpres Siciliennes, Den sicilianska aftonsången, en opera i fem akter med libretto 
av Eugène Scribe och Charles Duveyrier. Uruppförd den 13 juni 1855 vid Théâtre Impérial de L’Opéra Paris i samband 
med världsutställningen. Premiär på Deutsche Oper Berlin 20 mars 2022. Operan framförs på franska med tysk och 
engelsk textning. Föreställningen är 3 timmar och 45 minuter med en paus. Buss tillbaka till hotellet ingår. 
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Fredag 1 april 
Frukostbuffé på hotellet. Första heldagen inleds med en fullmatad stadsrundtur med kulturinnehåll och fokus på ”nya” 
Mitte. Stadsdelen utgör stadens historiska centrum, motsvarande den utsträckning staden hade under 1700-talet. Efter 
murens fall har Mitte även kommit att gradvis överta en roll som viktigt finans- och shoppingkvarter, det senare inte 
minst i trakten av gatan Friedrichstrasse. Kvarteret Nikolaiviertel nära Alexanderplatz utgör ett försök från 1980-talet att 
återskapa den medeltida gatubilden kring Nikolaikyrkan. På vår tur får vi veta mer om Humboldt Forum, huset för både 
museer, tillfälliga utställningar och olika evenemang. I juli 2021 slog man upp portarna. På platsen låg tidigare Berlins 
slott (1442–1950) och Palast der Republik (1976–2006). Slottet var residens för grevarna av Brandenburg, därpå de 
preussiska kungarna och så kejsarna av det Tyska Riket. Under andra världskriget förstördes delar av slottet, och 1950 
gav Walter Ulbricht order om att det skulle sprängas. Under 1970-talet uppfördes den östtyska parlamentsbyggnaden 
på tomten. Palast der Republik är nu också borta. I juni 2013 började man rekonstruera det ursprungliga slottets yttre 
och det som nu kallas Schloss Berlin stod klart tidigare i år. 

  

Reseledaren ger tips för upptäckter på egen hand. Vårt hotell ligger mycket strategiskt nära Museumsinsel, båtturer på 
Spree, Friedrichstrasses lockande butiksutbud samt en stor mängd museer och intressanta platser. På kvällen samlas 
vi för gemensam middag på en trevlig restaurang på gångavstånd från hotellet. 

 

Lördag 2 april 
Frukostbuffé på hotellet. Denna dag är ett gyllene tillfälle att förkovra sig i valda delar av vad vi upplevde igår. Humboldt 
Forum bjuder bland annat på Ethnologisches Museum och Museum für Asiatische Kunst, båda med rötter i de 
tidigare preussiska konstsamlingar som etablerades av Joakim II av Brandenburg vid mitten av 1500-talet. 
Museumsinsel består av fem enheter; Altes Museum är det äldsta av museerna.  

I denna Berlins första museibyggnad inrymdes Antikensammlung, som skapades av Fredrik Vilhelm III av Preussen och 
var öppen för allmänheten. Samlingarna består främst av egyptiska, grekiska och romerska skulpturer. Neues Museum 
ligger bakom Altes Museum och stod klart 1859. Byggnaden ritades av August Stüler, en elev till Schinkel. Byggnaden 
hyser de egyptiska och förhistoriska samlingarna. Museets mest kända verk är bysten av Nefertiti. Alte Nationalgalerie 
stod klart 1876 för att hysa en samling med 1800-talskonst, donerad av bankmannen Joachim H.W. Wagener. 
Samlingen utökades senare och omfattar idag en av de största samlingarna 1800-talsskulpturer och målningar i 
Tyskland.  
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Åren 1998 - 2001 var museet helt stängt för omfattande restaureringar. Idag finns endast målningar här. År 1904 
öppnades Bode-Museum på norra spetsen av ön. Museet återinvigdes i oktober 2006 efter att ha varit stängt för 
renovering i sex år. Det inhyser bland annat skulptursamlingar samt senantik och bysantinsk konst. Pergamonmuseet 
stod klart 1930 och visar fullskaliga rekonstruerade monumentala byggnader såsom Pergamonaltaret och Miletos 
marknadsport. Delar till rekonstruktionerna är från de ursprungliga utgrävningsplatserna. 

James-Simon-Galerie är besökscentrumet för museerna, ritat av David Chipperfield. Det invigdes 2019 och står på 
den plats där det av Karl Friedrich Schinkel ritade Neuer Packhof stod fram till 1938, mellan Neues Museum och 
Kupfergraben. Det är namngivet efter den tysk-judiske mecenaten James Simon. Missa inte ett besök här! Allt som allt 
representerar dessa museer cirka 6 000 år av konst- och kulturhistoria och Musei-ön har mer än tre miljoner besökare 
varje år. De fem museerna på ön anses tillhöra mest betydelsefulla i världen och Museumsinsel listades 1999 som ett 
av UNESCO:s världsarv. 

  

Lite längre västerut kan man även besöka Neue Nationalgalerie, återinvigt sommaren 2021 efter en fem år lång 
renovering. Hackesche Höfe är ett annat tips. Det utgörs av ett system av sammanhängande innergårdar och flera av 
fasaderna är praktfullt ornamenterade. Här gömmer sig restauranger och små butiker med flera etablissemang. Även 
kvarteren kring Hackesche Höfe har de senaste åren förvandlats till ett mycket trendigt område i Berlin med en rad 
caféer, udda butiker, teatrar, restauranger och gallerier. Närliggande torget Hackescher Markt har genomgått mycket 
omfattande renovering sedan återföreningen.  

Komisches Oper ger ikväll Offenbachs Sköna Helena, operett i tre akter. Librettot skrevs av Henri Meilhac och Ludovic 
Halévy. Operetten uruppfördes på Théâtre des Variétés i Paris den 17 december 1864. Operetten framförs på tyska. 
Föreställningens längd är 3 timmar och 5 minuter med en paus. 

Söndag 3 april 
Frukostbuffé på hotellet. Dagen står till eget förfogande. Reseledaren bistår med tips om utställningar och annat som 
är aktuellt. Från vårt hotell John F Arcotel har vi gångavstånd (ca 450 meter) till Staatsoper Berlin, även kallad 
Staatsoper Unter den Linden, vilket är Berlins äldsta operahus. Arkitekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff 
påbörjade 1741 ett operahus efter uppdrag av Fredrik II av Preussen. Efter en brand 1843 blev operahuset återuppbyggt 
under ledning av arkitekten Carl Ferdinand Langhans. Denna gång öppnades operahuset med Giacomo Meyerbeers 
opera Ein Feldlager in Schlesien. Mellan 2009 och 2017 gjordes omfattande renovering under ledning av tyska HG 
Merz. Taket höjdes och akustiken kunde förbättras. 
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Kvällens föreställning på Staatsoper Berlin är Rosenkavaljeren, en tysk opera i tre akter med musik av Richard Strauss 
och libretto av Hugo von Hofmannsthal. Rosenkavaljeren uppfördes första gången i Dresden 26 januari 1911 med Ernst 
von Schuch som dirigent. Det blev en omedelbar succé och man organiserade extratåg till föreställningen från Berlin. 
Föreställnigen är 4 timmar och 40 minuter med pauser efter första och andra akten. Den framförs på tyska med tysk 
och engelsk textning.  

  

Måndag 4 april 
Frukostbuffé på hotellet. Vår transferbuss hämtar oss på hotellet klockan 09.15. Vårt flyg lyfter från Berlin klockan 12.15 
för att landa i Amsterdam 13.35 och lyfter igen 14.20. Vi beräknas vara tillbaka på Landvetter 15.45. 
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Resmål: Operaresa för Göteborgsoperans Vänner till Berlin  
Datum: 31 mars – 4 april 2022   

Logi: Berlin: ARCOTEL John F Berlin 4****. Här bor vi 4-stjärnigt bara 300 meter från Unter 
den Linden och till Museumsinsel promenerar man på 5 minuter. Spa och gym finns på 
sjätte våningen och har utsikt över den fridfulla, gröna innergården. Restaurang och bar.  
https://johnf.arcotel.com  

Flyg: 
 

Flyg med KLM via Amsterdam i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 
Utresa: Göteborg Landvetter – Amsterdam 09.45-11.20 och vidare Amsterdam – Berlin 
Brandenburg 12.30-13.45 
Hemresa: Berlin Brandenburg - Amsterdam 12.15-13.35 och vidare Amsterdam – 
Göteborg Landvetter 14.20-15.45 

Övrig transport: Modern turistbuss med erfaren chaufför  

Pris: SEK 11 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 35-40 deltagare) 
SEK 12 495:-/person I delat dubbelrum (baserat på 30-34 deltagare) 

I priset ingår: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tillkommer: 
Frivilliga tillägg: 
 

Flyg med KLM via Amsterdam i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 
Lokala transporter i modern helturistbuss enligt programmet 
4 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 
Välkomstmiddag inkl. en dryck (ett glas vin eller en öl) dag 2 
Biljett till Vêpres Siciliennes, den sicilianska aftonsången på Deutsches Oper (kat. 1) 
Biljett till Sköna Helena på Komisches Oper (kat. 1)  
Biljett till Rosenkavaljeren på Berliner Staatsoper (kat. 1) 
Guidad rundtur i Berlin med fokus på kultur och arkitektur 
Skatter, vägskatter och lagstadgade avgifter (paketresemoms 2,67 %) 
Kunnig reseledare från BK Travel Solutions  
 
Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 800:- ) 
Enkelrum: 2 000:-   
Gouda avbeställningsskydd: 6% av resans grundpris (720:--750:-) 

Villkor: 
 
 
 
 
 
 
Anmälan: 

Resan är beräknad på 30-40 deltagare enligt ovan. Vi förbehåller oss rätten att justera 
priset med hänsyn till prisändringar som ligger utanför vår kontroll t ex 
valutakursförändringar, lokala skatter eller ändrat deltagarantal. Resans pris anges i 
SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (EUR). Individuella avbokningar sker mot 
tecknande av avbeställningsskydd.  BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti 
till Kammarkollegiet. Särskilda resevillkor gäller och bifogas anmälningsfakturan. Resan 
är en paketresa och lyder under paketreselagen. 
 
BK Travel Solutions mail: info@bktravelsolutions.se  
eller telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd 09-14) 
Sista anmälningdatum: 27 januari 2022  
(Det finns 40 platser – först till kvarn!) 
 
 

 

                BKJ 211125 


