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Operaresa till Oslo med Göteborgsoperans Vänner  
30 mars – 1 april 2023 

Vi beger oss till Oslo, som de senaste åren blivit en storslagen kulturmetropol. Staden är en av de mest välmående i 
Europa, något som syns på de glastäckta skyskraporna, en mängd trendiga restauranger, barer och butiker och 
högklassiga kulturinstitutioner som nya MUNCH-museet och Nasjonalmuseet, det nya långa stråket utmed hamnen, 
Havnepromenaden samt, inte minst, den fina Oslo-operan, ritad av arkitektkontoret Snöhaetta.   Vi bor centralt på Thon 
Hotel Opera på fem minuters gångavstånd från operan. Följ med Göteborgsoperans Vänner för att uppleva två 
föreställningar på Oslo-operan; Berlioz Fausts fördömelse första kvällen och Verdis Maskeradbalen den andra kvällen.  

Torsdag 30 mars 
Avresa från Göteborg på morgonen ca kl. 09.00. Under vägen gör vi rast för förmiddagskaffe. Vid framkomst blir det tid 
för lunch på egen hand på trevliga Aker Brygge. Dagens Aker Brygge kom till i fyra etapper. Här finns en fin 
småbåtshamn och ”waterfront” med inbjudande restauranger och caféer. I närheten ligger t.ex. det nya 
Nasjonalmuseum. En helt ny byggnad har uppförts på Vestbanestasjonens tidigare banområde i Oslo. Byggnaden har 
en sammanlagd utställningsyta på 13 000 m². Museet invigdes i juni 2022.  

Under eftermiddagen checkar vi in på Thon Hotel Opera som är ett trevligt hotell med bekvämt inredda rum och en stor 
fördel: det helt suveräna läget. Härifrån har man bara ca 3 minuters promenad till operans entré. Ikväll ges Hector 
Berlioz Fausts fördömelse. Operan börjar kl. 19.00 och föreställningen varar i 2 timmar 40 minuter inkl. en paus.              
Läs mer om föreställningen här: www.operaen.no/forestillinger/fausts-fordommelse-konsert/  

http://www.bktravelsolutions.se/
https://govanner.se/
http://www.operaen.no/forestillinger/fausts-fordommelse-konsert/
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Fredag 31 mars 
Frukost på hotellet. Vi inleder dagen med ett besök på det nya MUNCH-museet, också på behändigt gångavstånd från 
vårt hotell. Den 58 meter höga byggnaden är ritad av det spanska arkitektkontoret Estudio Herreros och innefattar elva 
utställningssalar. Det spansksvenska alternativet segrade i konkurrens med världsnamn som irakbrittiska Zaha Hadid 
och japanske Tadao Ando. Med sin yta på drygt 26 000 m² är museet ett av världens största som är tillägnat en konstnär. 
Fasaden är täckt med genomskinlig, perforerad aluminium. Munchs konstnärskap har fått en förtjänstfull inramning. På 
inte mindre än tretton våningar får konstpubliken se mer Munch än någonsin tidigare, och därtill konstnärer som 
inspirerats av Munch. Tre permanenta utställningar visar alltid Munchs konst och i övrigt visas växlande utställningar 
med olika inlån. 

Eftermiddagen är till för egna strövtåg. Passa på att äta en bit mat i gamla Östbanehallen, på en av operans båda 
trevliga restauranger eller på det nya Deichmann-bibliotekets restaurang helt nära vårt hotell. 

Denna kvälls ges Verdis Maskeradbalen. Föreställningen börjar kl. 19.00 och är 3 timmar lång inkl. en paus.  Läs mer 
om föreställningen här: www.operaen.no/forestillinger/maskeballet-opera/    

Lördag 1 april 
Frukost på hotellet. Om så önskas hinner vi ännu ett besök i Oslo innan vi sätter oss i bussen för hemresa. Vi stannar 
till för lunchrast under återresan (tillägg). Återkomsten till Göteborg blir under eftermiddagen. 

  

http://www.bktravelsolutions.se/
https://govanner.se/
http://www.operaen.no/forestillinger/maskeballet-opera/
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Resmål: Operaresa med Göteborgsoperans Vänner till Oslo  

Datum: 30 mars-1 april 2023 

Reslängd: 2 nätter/3 dagar 

Logi: Oslo: Thon Hotel Opera, Fräscht designhotell med bekväma rum, god bäddstandard och 
fräscha badrum. Fin frukostbuffé. Stort plus för det suveräna läget med många 
matställen i närheten samt få minuters gångavstånd till operan och MUNCH-museet.   

www.thonhotels.com/our-hotels/norway/oslo/thon-hotel-opera/  

Pris: SEK 6 295:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 40 deltagare) 

 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern rymlig helturistbuss för alla lokala transporter och erfaren chaufför 

2 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukostbuffé 

Förmiddagskaffe med fralla dag 1 

Entré och introduktion till MUNCH-museet 

Biljett i bästa kategori till Berlioz Fausts fördömelse (parkett) 

Biljett i bästa kategori till Verdis Maskeradbalen (1:a balkong mitt) 

Skatter, bompeng och lagstadgade avgifter 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions  

Medverkan av resvärd från Göteborgsoperans Vänner 

 

Frivilliga tillägg: Enkelrum 1 650:-  

Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris 

Vi kan erbjuda gemensamma måltider t.ex. gemensam lunch sista dagen mot tillägg. 

 

Villkor: 

 

 

 

 

Priset är beräknat på 40 - 50 deltagare enligt prisangivelse ovan och med gällande 
dagskurs (NOK). Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar 
utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor 
gäller och bifogas anmälningsfakturan/bekräftelsen. BK Travel Solutions har ställt 
lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under 
paketreselagen. 
 

Anmälan: 

 

Birgitta Kjellander BK Travel Solutions  
Telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd kl. 09-14)  
Mail: info@bktravelsolutions.se  
 
Sista anmälningsdatum: 12 januari  

                

 BKJ 221017 
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