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Göteborgsoperans Vänners operaresa  

till Glyndebourne 8 - 11 juli 2022 

 

PROGRAM 
Äntligen dags för Göteborgsoperans Vänners att få 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. 2022 års konstnärlige ledare är Stephen 

Langridge, som också är välkänd för Göteborgsoperans Vänner! En unik chans att uppleva opera i en mycket 

speciell inramning. Har vi tur lyckas vi få med Covent Garden Opera House på ett hörn också… 

Fredag 8 juli 2022 
Avresa med British Airways reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter till London kl. 12.35. Ankomst till Heathrow 

kl. 13.55. Här möter vår buss och reseledare från BK Travel Solutions. Vi beger oss österut och efter en knapp 

timme når vi centrala London och vårt hotell Strand Palace. Här checkar vi in för en natt. För dem som vill finns 

redan idag möjlighet att uppleva en opera i världsklass. Covent Garden Opera House ger ikväll operorna Cavalleria 

Rusticana och Pagliacci med världstenoren Jonas Kaufmann. Biljetterna släpps först i maj, och vi bevakar 

biljettsläppet. Anmäl Ditt/ert intresse i samband med bokning av resan.  Biljettpriserna är ännu inte satta, men 

man får nog räkna med ca 2 000 SEK för en bra biljett. Vi bor ca 300 meter från Covent Garden, så man promenerar 

på få minuter till/från operan.   

 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Lördag 9 juli 2022 
Frukost på hotellet. Vår buss tar oss till kusten och orten Brighton, en gång i tiden kallad ”London by the Sea”! När 

vi ankommer lämnar vi först vårt bagage på hotellet Hilton Brighton Metropole innan det ges tid för lunch på egen 

hand. Moderiktigt, roligt och fullt av klass - Brighton har det mesta man kan tänkas vilja ha ut av sitt besök i 

England. Här finns kungliga palats, elegant arkitektur, storslagna museer, avslappnat strandliv och shopping. 

Brighton kännetecknas också 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 samma arkitekter som står bakom The London Eye-

hjulet i London.  

Vi checkar in och åker sedan de drygt två milen till Glyndebourne där man ger Puccinis La Bohème ikväll med start 

kl. 17.20. Under den 90 minuter långa pausen serveras vi middag i trevliga restaurangen Middle & Over. Efter 

föreställningen, som beräknas vara slut kl. 21.00, går bussen tillbaka till hotellet i Brighton. 

 

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 ha picknick.  

 

 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Söndag 10 juli 2022 
Frukost på hotellet. Idag skall vi besöka Royal Pavilion, uppförd under tidigt 1800-tal. Det var Prince Georg av 

Wales sedermera Georg IV, som lät uppföra den och bidrog till den popularitet och befolkningsökning som staden 

genomgick från att ha varit en liten fiskestad på några tusen invånare till 50 000 invånare på 1800-talet. Bostaden 

är känd för sin orientaliskinspirerade inredning som bland annat inkluderar bambutrappa i både riktig bambu 

och bambuimitation. Efter den guidade visningen bär det åter igen av mot nästa operaäventyr på Glyndebourne. 

Idag ges Mozarts Figaros bröllop med start kl. 15.50. I pausen, kl. 17.40, väntar oss en läcker picknickkorg med 

bubbel! Efter föreställningen, ca kl. 20.30, går bussen tillbaka till hotellet i Brighton. 

 

Måndag 11 juli 2022 
Frukost på hotellet. Vi checkar ut och påbörjar hemresan och byter kustnära East Sussex mot natursköna Surrey. 

Vi ska tillbringa förmiddagen i en av Royal Horticultural Societys fem trädgårdar – Wisley Gardens. I den här 

underbara pärlan finns en mängd olika områden att besöka, och det är en trädgård som fortsätter att utvecklas. 

För ett tag sedan invigdes Exotic Garden, en vacker framställning av växter med tropiskt utseende men som kan 

växa bra utomhus i ett typiskt brittiskt sommarklimat. Här hittar man bland annat ett brett utbud av blommor, 

palmer och dahlior. Efter lunch på egen hand fortsätter vi mot London och Heathrow-flygplatsen.  

Avresa med British Airways reguljärflyg kl. 15.25 direkt tillbaka till Landvetter med beräknad ankomst 18.35. 

(Flygtid 2 timmar + 1 timmes tidsskillnad). 

 

 

 

 

 

 

http://www.bktravelsolutions.se/


  
 

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

Si
d

a4
 

Resmål: Göteborgsoperans Vänners operaresa till Glyndebourne 

Datum: 8-11 juli 2022 

Logi: London: The Strand Palace Hotel, 4****. Här bor vi i Londons West End. Hotellet 

har välkomnat gäster sedan 1909. Här finns två barer som serverar cocktails och 

afternoon tea samt en restaurang. Strand Palace Hotel ligger 5 minuters promenad 

från Royal Opera House och Covent Garden samt 8 minuters promenad från 

Trafalgar Square.  www.strandpalacehotel.co.uk  

Brighton: Hilton Brighton Metropole Hotel, 4****. Hilton Brighton Metropole ligger 

nära stadens centrum, och erbjuder utsikt över Brightons strandpromenad. 

www.hilton.com/en/hotels/bshmetw-hilton-brighton-metropole/  

Flyg: Reguljärflyg med British Airways i ekonomiklass exkl. flygskatt och inkl. bagageavgift: 

Utresa 8 juli: 12.35-13.55 Landvetter-London Heathrow 

Hemresa 11 juli: 15.35-18.35 London 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 

Biljett (kategori 1) till Puccinis La Bohème lördag 9 juli  

Biljett (kategori 1) till Mozarts Figaros bröllop söndag 10 juli  

Trerätters middag på Glyndebourne (inkl. 2 glas vin alt. öl/alkoholfritt) dag 2  

Picknickkorg med bubbel på Glyndebourne dag 3 

Guidat besök i Royal Pavilion i Brighton 

Besök i trädgårdsanläggning Wisley Gardens 

Resvärd från Göteborgsoperans Vänner, ordförande Christer Elfverson 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Birgitta Kjellander) 

Skatter och lagstadgade avgifter  

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

 

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

Enkelrum: 2 700:-  

Biljett till Covent Garden Opera House den 8 juli kl. 19.15. Föreställning: Cavalleria 

Rusticana/Pagliacci med världstenoren Jonas Kaufmann. Meddela oss om Du/ni 

önskar biljett. Biljettpriser är ännu inte satta, men räkna med ca 1 800-2 000:- för en 

biljett i bästa/nästbästa kategori. Vi återkommer med besked om biljettkategori 

samt exakt pris till dem som anmält intresse, innan vi bekräftar biljetterna. 

Operabiljett till Royal Opera House i London blir bokningsbar först i mitten av maj, varför 

vi reserverar oss för slutförsäljning alt. att vi kan tilldelas biljetter i annan kategori/klass. 

Gouda avbeställningsskydd: 6% av resans grundpris  

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. Anmälningsavgift: 6 000:-. Resan är en paketresa och omfattas 

av paketreselagen.  

Anmälan & info: 

 

Sista anmälan: 

BK Travel Solutions AB Box 4052 203 11 MALMÖ info@bktravelsolutions.se   

eller telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd kl. 09-14)  

21 januari 2022                                                                                                  BKJ 211125 
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