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Italiensk Operas Vänners operaresa till Berlin 26 - 29 april 2019 
 

Fredag 26 april. Avresa med svensk modern turistbuss och erfaren chaufför samt kunnig reseledare 
från Göteborg (Göteborgsopera, Christina Nilssons Gata) kl. 08.45. Färd via Malmö och 
Öresundsbron ned till Gedser, där vi tar färjan 15.00 över till Rostock. Överfarten tar ca 1 tim.  45 
minuter och ombord ingår färjans fina måltidsbuffé inkl. valfri dryck (öl, vin, softdrinks). Ankomst 
till Berlin strax före kl. 20.00. Incheckning för tre nätter på Radisson Blu Hotel. 
 
Lördag 27 april. Frukostbuffé på hotellet. Under förmiddagen gör vi en guidad rundtur i det ständigt 
föränderliga Berlin. På vår tur kan vi se Berlin Stadtschloss som nu återuppbyggs. 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. Berliner Schloss skall stå färdigt just i april 2019. 
 
Reseledaren Niklas Nilsson ger intressanta 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. Det pittoreska Gendarmenmarkt ligger också 
på gångavstånd. Före kvällens föreställning äter vi en gemensam middag inkl. ett glas vin/öl. 
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Från vårt hotell Radisson Blu Hotel har vi gångavstånd (ca 650 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. Under andra världskriget träffades huset två gånger av bomber och varje gång uppfördes 
byggnaden på nytt, senast av arkitekten Richard Paulick. Mellan 2009 och 2017 gjordes omfattande 
renovering under ledning av tyska HG Merz. Taket höjdes och akustiken kunde förbättras. Kvällens 
föreställning är Barberaren i Sevilla och börjar kl. 19.00. Den har en paus och beräknas vara slut ca 
21.45. Operans sjungs på italienska och textas på tyska. 
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Söndag 28 april. Frukostbuffé på hotellet. Under förmiddagen beger vi oss tillsammans till något av 
museerna på Museumsinsel, den norra delen av ön Spreeinsel. De fem museerna på ön anses 
tillhöra mest betydelsefulla i världen och listades 1999 som ett av UNESCO:s världsarv. Här hittar vi 
Berliner Dom, Altes Museum, Alte Nationalgalerie, Bode, Pergamon och Neues museum. Allt som 
allt representerar dessa museer ca 6 000 år av konst- och kulturhistoria och ön har mer än tre 
miljoner besökare varje år. Alternativt gör vi ett besök på Gemäldegalerie. Här finns en traditionell 
samling bildkonst från italienskt 1300-tal fram till europeiskt 1800-talsmåleri med många 
höjdpunkter i den fasta samlingen. Före kvällens föreställning äter vi en gemensam middag inkl. ett 
glas vin/öl. 
 

 
 
Kvällens föreställning är Mozarts Trollflöjten. Just denna produktion är unik för sin rekonstruktion 
av Karl Friedrich Schinkels utmärkta stil- och fantasifulla teaterdekoration från 1816. Den inkluderar 
även den legendariska stjärnhimmeln som omger Nattens Drottning, och som blivit en ikon inom 
scenografi. Fortfarande förtrollar den operaentusiaster! Karl Friedrich Schinkel var arkitekt, 
stadsplanerare och målare, en av de tongivande för den preussiska klassicismen. Han utförde flera 
berömda panoramabilder och väggmålningar. Föreställningen har en paus och beräknas vara slut 
ca 21.55. Operans sjungs på italienska och textas på tyska. 
 
Måndag 29 april. Frukostbuffé på hotellet. Avresa med buss norrut och färd med färjan Rostock-
Gedser. Ombord serveras måltidsbuffén med valfri dryck inkluderad. Färjan avgår 15.00 och angör 
Gedser ca 16.45, vilket betyder hemkomst till Göteborg ca kl. 22.30 med rast för bensträckare och 
ev. matbit på väg hem.  
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Resmål: Operaresa till Berlin för Italiensk Operas Vänner - bussresa 
Datum: 26 - 29 april 2019 
Pris: 9 995 SEK per person i delat dubbelrum (baserat på 30 - 35 deltagare). Enkelrum mot tillägg. 
I priset ingår: 
Transport i modern helturistbuss enligt programmet t/r Göteborg 

Öresundsbron t/r 

Färjeöverfart Gedser-Rostock t/r 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukostbuffé 

4 halvpensionsmåltider inkl. dryck ingår enligt nedan: 

Middag på färjan dag 1 (buffé inkl. dryck) 

Tidig middag inkl. en dryck (ett glas vin eller en öl) dag 2 

Tidig middag inkl. en dryck (ett glas vin eller en öl) dag 3 

Middag på färjan dag 4 (buffé inkl. dryck) 

2 musikevenemang på Berlin Staatsoper enligt nedan: 

Biljett till Barberaren från Sevilla 27 april (kategori 1) 

Biljett till Trollflöjten 28 april (kategori 2) 

Guidad rundtur i Berlin 

Besök inkl. entré på något av Museumsinsels museer 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Niklas Nilsson) 

Skatter, vägskatter och lagstadgade avgifter (paketresemoms 2,67 %) 

Frivilliga tillägg:  
Enkelrum: 2 200:-   
Solid avbeställningsskydd: 385:- (omfattar resebelopp mellan 9.001-12.000:-) 

Transport: Modern svensk turistbuss med erfaren svensk chaufför samt färja Gedser-Rostock t/r 

Logi: Berlin Radisson Blu Hotel 4****+. Spännande hotell med stort akvarium och gratis wifi. 
Hotellet ligger mittemot Berlins katedral ca 650 meter från Staatsoper. Här erbjuds eleganta, 
luftkonditionerade rum och Radisson Blus spa- och hälsoavdelning har en stor pool, bastu och gym. 
Hotellet ligger intill floden Spree, bara 5 minuters promenad från Museumsinsel och Hackescher 
Markts trendiga butiker och restauranger.  www.radissonblu.com/en/hotel-berlin  
Villkor: Resan är beräknad på 30 - 35 deltagare. 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. 

Anmälan och kontakt: BK Travel Solutions telefon: 040-60 60 220 (månd-fred 09-16)  

eller mail: info@bktravelsolutions.se 

Sista anmälningsdatum: 25 januari 2019 
                         BKJ 181120
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