KONST & KULTUR I OSLO, 1-4/12 2022
temaweekend

Konstscenen i vårt fina grannlands huvudstad är nu större och mer spännande än någonsin. I Björvika
har Operahuset fått sällskap av nya Munchmuseet som är en fantastisk arkitektonisk byggnad. Vi
hinner även med ett besök på Det nye Nasjonalmuseet samt beundra utsikten över Oslo från
Roseslottet. Staden är pyntat till jul och förutom att besöka en av de mysiga julmarknaderna finns det
möjlighet att få med sig den traditionella julföreställningen ”Nötteknekkeren” på Operan. En
spännande helg i konstens palett med endast 20 platser. Välj att flyga från antigen Arlanda eller
Kastrup.
Programpunkter:
 Guidad visning i Oslos nya stoltheter Munchmuseet och
Nasjonalmuseet. Båda museerna kan stoltsera med
konstskatter av världsklass, och byggnaderna i sig är ett
uppvisande av modern och häftig arkitektur.
 Skulpturparkerna på Ekeberg och Tjuvholmen. Här finns
skulptursamlingar från några av världens främsta
samtidskonstnärer och representerar europeisk
konsthistoria från de senaste 130 åren.
 Utomhusutställningen ”Roseslottet” luftigt placerad på
”Oslos tak”. En magnifik konstinstallation som
uppmärksammar ockupationen av Norge under andra
världskriget. Installationen består av över 200 målningar
och skulpturer.
 Guidad rundtur bakom kulisserna i Operahuset.
 Ledig tid att utforska Oslo på egen hand. Välj ut din favorit
bland de många intressanta museer och gallerior som
finns, vi tipsar gärna!
 Flera trevliga julmarknader finns att uppsöka på
gångavstånd från vårt hotell.
 Mot tillägg: Balettföreställningen ”Nötteknekkeren” som
traditionsenligt dansas vid juletider i stora delar av
världen. Baletten är baserad på E.T.A. Hoffmanns äventyr
om Nötknäpparen och bjuder på drömmar och magi.
Föreställningen uppförs varje år i Oslos fina operahus, känt
för sin arkitektur och akustik.

I priset ingår:
Nämnda programpunkter.
Flygresa Arlanda- Oslo tur och retur,
flygskatter och avgifter, tre
övernattningar i vald rumskategori,
bussresor och guidade promenader
enligt program, norsktalande
lokalguider, tre frukostar,
en 2-rätters lunch inkl.
mineralvatten / kaffe,
kvällsmåltider på hotellet bestående
av sallad, soppa och varmrätt,
vegetariskt alternativ finns,
resegaranti och färdledare från
Specialresor
Pris per person:
9.820:- i delat dubbelrum
Tillägg:
2.060:- enkelrum, 3 nätter
515:- avresa från Kastrup,
direktflyg tur/retur
650:- Balettföreställningen
”Nötteknekkeren”

Anmälan
Det finns ett begränsat antal platser! Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på
054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall
betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före
avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats.
För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer
samt eventuella matallergier.
Avbeställning
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors
särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan).
Clarion Collection Hotel Savoy ****
Hotellet är centralt beläget i centrum i gångavstånd till de flesta av våra utflyktsmål. Shopping, restauranger
och caféer finns strax utanför dörren. I tillägg till frukost serveras fika och kvällsmat i hotellets matsal varje
dag. Den prisbelönade restaurant Eik ligger vägg i vägg och är känd för sin gourmetmeny. Här finns även en
trevlig cocktailbar.
Läs mer: Clarion Collection Hotel Savoy
Flygtider:
1/12: flygavgång från Arlanda kl 09.10, landar i Oslo kl 10.15
1/12: flygavgång från Kastrup 09.15, landar i Oslo kl 10.30
4/12: flygavgång från Oslo kl 14.50, landar på Arlanda kl 16.00
4/12: flygavgång från Oslo kl 15.00, landar på Kastrup kl 16.15
Vi flyger med Norwegian tur och retur. Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande
som skickas ut cirka två veckor före avresa.
Övrigt
 Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.
 Resan innehåller flera promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.
 Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet
deltagare understiger 15 personer.
 Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor.
Varmt välkomna!

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
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www.special-resor.se

