
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

besöker även det nye Nasjonalmuseet samt beundrar häftiga skulpturer och utsikten över Oslo från

Ekebergparken. En spännande helg i konstens palett med endast 25 platser. Möjlighet att se en

föreställning i Den Norske Opera. Välj att flyga från Arlanda eller Kastrup.

Dag 1

 Guidad promenad i skulpturparken på Ekeberg. Här
finns skulptursamlingar från några av världens
främsta samtidskonstnärer och representerar
europeisk konsthistoria från de senaste 130 åren.
Vi avslutar med lunch i Ekebergrestauranten och
njuter av storslagen utsikt över Oslo stad.

 Guidad visning i Oslos nya stolthet Munchmuseet.
Här dyker vi in i Munchs värld och får en
introduktion till både människan Munch och hans
enorma konstsamling. Byggnaden i sig är ett
uppvisande av modern och häftig arkitektur.

Dag 2

 Vi börjar dagen med en valfri guidad promenad till
skulpturparken på Tjuvholmen, en av Oslos
”hetaste” stadsdelar.

 Vi fortsätter sedan till nya Nasjonalmuseet som
invigdes i juni 2022, och är Nordens största med hela
13 000 kvm utställningsytor. Museet kan stoltsera
med konstskatter av världsklass, närmare 6500 verk
är utställda. Vi får en visning med vår guide, för att
sedan gå runt på egen hand.

 Ledig tid under eftermiddagen att själva utforska
Oslo. Välj ut din favorit bland de många intressanta
museer och gallerior som finns, vi tipsar gärna!

 Mot tillägg: Föreställning i Den Norske Opera. Vi
skickar info om vilken föreställning och pris när
Operans program för hösten är fastställt.

I priset ingår:

Flygresa Arlanda/Kastrup - Oslo tur och
retur, inkl flygskatter och avgifter

tre övernattningar i vald rumskategori

bussresor, entréer, besök och guidade
promenader enligt program

norsk/svensktalande lokalguider

tre frukostar

en 2-rätters lunch inkl mineralvatten /
kaffe

2 middagar inkl 1 glas vin, vatten och
kaffe

resegaranti och färdledare från
Specialresor

Pris per person:
11.990:- i delat dubbelrum

(två separata sängar)

Tillägg:
1.980:- enkelrum, 3 nätter

750:- preliminärt pris på föreställning i

Operan

KONST & KULTUR I OSLO, 5-8/10 2023
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Dag 3

 Besök i Vigelandsparken. Vår guide har specialiserat sig på Gustav Vigeland och visar oss runt i denna
magnifika park. Parken rymmer mer än 200 skulpturer gjorda av granit, brons och smidesjärn, vår
guide väljer ut sina favoriter.

 Guidad visning bakom kulisserna i Den Norske Opera.

 Valfritt: Utomhusutställningen ”Roseslottet” luftigt placerad i Holmenkollen, på ”Oslos tak”. En viktig
konstinstallation som uppmärksammar ockupationen av Norge under andra världskriget. Installationen
består av över 200 målningar och skulpturer. Vi tar oss tur och retur med spårvagnen.

 Middag på Café Engebret, en restaurang från 1857 som osar av både tradition och historia. Här har
många stora konstnärer ätit genom åren.

Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser! Boka din resa på vår hemsida www.special-resor.se/alla-resor/konst-

kultur-i-oslo 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).

Scandic Hotel St. Olavs plass

Hotellet är centralt beläget i gångavstånd till de flesta av våra besök. Shopping, restauranger och caféer finns
strax utanför dörren. Promenadavstånd till Karl Johans gate 600 meter, Aker Brygge/ Tjuvholmen ca 1,6 km,
Den Norske Opera ca 1,6 km (20 min).
Läs mer: www.scandichotels.no/hotell/norge/oslo/scandic-stolavsplass

Flygtider:

5/10: flygavgång från Arlanda kl 09.10, landar i Oslo kl 10.10

5/10: flygavgång från Kastrup 09.20, landar i Oslo kl 10.30

8/10: flygavgång från Oslo kl 14.00, landar på Arlanda kl 15.00

8/10: flygavgång från Oslo kl 13.50, landar på Kastrup kl 15.00

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 18 personer.

 Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

 Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor info@special-resor.se eller ring
054-18 89 00 (telefontid 10.00-12.00 och 13.00-15.00).

 För inspiration och tips, besök gärna vår hemsida www.special-resor.se


