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Operaresa till Wien med OPUS Magasin 

12 – 15 maj 2023 

 

Wien behöver knappt en presentation. Alla har vi sett de klassiska nyårskonserterna på Musikverein, alla har njutit 

av dansscenerna från slottet Schönbrunn. Wiener Staatsoper, Volksoper och Musikverein är välrenommerade 

musikscener.  Att få uppleva alla ”måstena” på plats och därtill ett fullödigt opera-program - kan det bli bättre?  

Ja, det kan det, för vi har lagt till kunniga musikciceronen Camilla Lundberg, ett härligt centralt hotell, hög 

servicenivå och ett par trevliga måltider. OPUS operaresa till Wien i maj 2023 lär bli en av vårens höjdpunkter!                                    

Fredag 12 maj  
Resan går med direktflyg med Austrian Airlines från antingen Stockholm Arlanda (09.30-11.45) eller Köpenhamn 

Kastrup (09.50-11.30). Med på resan finns OPUS expertciceron Camilla Lundberg samt teknisk reseledare, 

Katarina David, från    BK Travel Solutions. Vi landar i Wien tidig lunchtid och privathyrd transferbuss sätter kurs 

mot centrala Austria Trend Hotel Europa Wien, 4**** www.austria-trend.at/en/hotels/europa-wien där vi checkar 

in för tre nätter.  Vi äter en sen lunch/tidig middag på trevlig restaurang i närheten, i god tid för att sedan kunna 

byta om och promenera till Wiener Staatsoper, ca 500 från hotellet. Denna första kväll upplever vi Puccinis Tosca. 

I huvudrollen ses Maria Agresta och Bryn Terfel gör rollen som Scarpia. Musikalisk ledning: Giampaolo Bisanti. 

Föreställningen har två pauser. 

Lördag 13 maj  
Frukostbuffé på hotellet. Idag tar vi oss an Österrikes vackra huvudstad. Dagen inleds med en gemensam 

promenad i Wiens religiösa och geografiska centrum – Stefansdomen-kvarteret. När Pummerin - den största 

klockan i Österrike - ringer på nyårsafton, sänds det på TV. I närheten finns Mozart-Haus, där vår ciceron ger oss 

en guidad tur.  

Vi fortsätter till Museumsquarter för ett guidat besök på Leopoldmuseum. Aktuell utställning för maj 2023 är 

ännu inte publicerad, men det finns alltid intressant konst av exempelvis Egon Schiele till beskådande. Egon 

Schiele (1890-1918) sökte sig redan 1906 till Wiens konstakademi. Han utvecklade en egen stil innan hans liv 

ändades i förtid av spanska sjukan. Museets samling omfattar 42 målningar, 184 pasteller, teckningar och tryck 

och är den mest betydande Schiele-samlingen i världen. Representerad på museet är också en annan av tidens 

pionjärer; Gustav Klimt (1862-1918). Dagens lunch och även eftermiddag är helt efter var och ens tycke och smak. 

Vår kunniga reseledare ger fler tips. 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Vi kan tipsa den konstintresserade om intilliggande MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig. MUMOK 

visar alltid intressanta utställningar med spännande inlån. Museets fokus är samtidskonst. Kärnan i samlingen är 

donerad av Peter Ludwig och hans hustru Irene och vilken består av verk av t ex Andy Warhol, Jasper Johns, Nam 

June Paik, Roy Lichtenstein, Joseph Beuys och Gerhard Richter.  

I närheten finns Kunsthalle och Albertina, som också kan ha spännande utställningar för den som har ork och lust 

för ytterligare konstbesök. 

Kunsthistorisches Museum har rika samlingar äldre europeiskt måleri och konsthantverk. Museet har sitt 

ursprung i Rudolf II:s och andra habsburgska furstars samlingar. Byggnaden invigdes 1891 och har stora likheter 

med Nationalmuseum i Stockholm. Bland skatterna finns mästerverk av Dürer och Cranach; Tizian, Tintoretto och 

Veronese samt Bosch, Bruegel, van Dyck och Rubens. Den unika konstkammarsamlingen, den främsta i världen i 

sitt slag, omfattar 2 200 föremål, bland annat Cellinis berömda saltkar. 

Vid byggandet av Wiens Ringstrasse växte även en annan museibyggnad fram som monument över de kejserliga 

samlingarna - Naturhistoriska Museet. Här får besökaren en fascinerande inblick i historien om vår planet och 

man kan se allt från insekter, ädelstenar och mineraler till flygande dinosaurier. Här finns också den ikoniska lilla 

venusfigurinen ”Venus från Willendorf”.  

Om hågen står till fler konstbesök rekommenderar vi Akademie der bildenden Künste, Wiens Konstakademi eller 

Secessionen vid Karlsplatz, Wiens kanske viktigaste jugendbyggnad, ritad av Otto Wagners elev J. M. Olbrich.  

 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Wiens cafékultur är världsberömd och det hör till en vistelse i staden att besöka något av de många namnkunniga 

caféerna; Café Central, Demel eller kanske kända Hotel & Café Sacher eller Café Mozart. Wien har en uppsjö 

restauranger med ett brett matutbud som spänner från perfekta, tunna, frasiga schnitzlar till innovativt kök på 

fusion-restauranger eller centraleuropeiskt influerat kök. Ikväll är det åter dags för Wiener Staatsoper. Det blir 

opéra comique i form av Massenets Manon med karismatiska Pretty Yende som Manon Lescaut. Musikalisk 

ledning: Bertrand de Billy. Föreställningen har en paus. 

  

Söndag 14 maj  
Frukostbuffé på hotellet. Idag blir det utflykt: Buss hämtar vid hotellet och tar oss till Schloss Schönbrunn några 

få kilometer bort. På plats blir det en guidad visning av de praktfulla representationssalarna på slottet där så 

mycket historia utspelat sig. Det blir även tid på egen hand för att se trädgårdarna. Utflykten är en halvdagstur 

och vi är tillbaka i centrum strax före 14.00. Väl tillbaka äter vi en gemensam måltid tillsammans, en sen lunch 

eller tidig middag om man så vill med drycker inkluderade. Vi räknar med att vara mätta och nöjda vid 16-tiden.  

Om man vill uppleva musik även denna afton erbjuder vi följande två möjligheter mot tillägg: musikalen Cabaret 

på Volksoper (tillägg, bästa biljettkategori 1 400:-) eller Mozartkonsert på Musikverein (tillägg, bästa 

biljettkategori 1 200:-). Cabaret ges kl. 18.00-20.30 och konserten på Musikverein ges kl. 20.15-22.00, så man kan 

inte hinna båda utan måste välja. OBS! Måste förbokas i samband med bokning av resan. 

Måndag 15 maj  
Frukostbuffé på hotellet. Flyget hem går kl. 12.25 (Arlanda) samt 15.10 (Kastrup). Vi organiserar två olika transfers. 

Bussresan ut till Wiens flygplats tar en dryg halvtimme och vi rekommenderar incheckning två timmar före avresa. 

Det betyder att transfer för Arlandagästerna avgår kl. 09.45 och för Köpenhamns-resenärerna kl. 12.30. Beräknad 

hemkomst Arlanda är kl.14.35 och på Kastrup kl. 16.50. 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: 

 

Operaresa till Wien för OPUS Magasin 

Datum: 12 - 15 maj 2023 

Logi: Wien: Austria Trend Hotel Europa Wien, 4**** Här bor vi mitt på den berömda 

shoppinggatan Kärntnerstraße, bara 5 minuters promenad från Stefansdomen och 

Wiener Staatsoper. Med sin avspända, eleganta miljö är Europa Bar en trevlig 

mötesplats för både långväga besökare och lokala wienare.   

www.austria-trend.at/en/hotels/europa-wien 

Flyg: 

 

Reguljärflyg med Austrian Airlines i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Arlanda Utresa: ARN-VIE 09.30-11.45 Hemresa: VIE-ARN 12.25-14.35 

Köpenhamn: Utresa: CPH-VIE 09.50-11.30 Hemresa: VIE-CPH 15.10-16.50 

Pris: SEK 19 900:-/person i delat dubbelrum  

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med Austrian Airlines exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Modern helturistbuss för alla beskrivna lokala transporter 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost 

2 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Välkomstmåltid inkl. dryckespaket dag 1  

Avskedsmåltid inkl. dryckespaket dag 4 

Guidad promenad i Stefansdomen-kvarteret 

Entré och guidat besök i Mozart-Haus samt Leopoldmuseum 

Biljetter i bästa el. näst bästa kategori till 

Tosca på Wiener Staatsoper  

Manon på Wiener Staatsoper  

Musikciceron från OPUS Magasin, Camilla Lundberg, medverkar under hela resan 

Reseledare från BK Travel Solutions (Katarina David) 

Skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %) 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 650:- ) 

Enkelrum: 2 500:-  

14/5 Cabaret på Volksoper ca 1 400:- eller Mozartkonsert på Musikverein ca 1200:-  

Gouda avbeställningsskydd: 7% av resans grundpris 

Villkor: Priset är beräknat på ca 30 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR).            

Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår 

kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor bifogas 

anmälningsfakturan (3 000:-). BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti 

till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under paketreselagen. 

 

Anmälan 

& kontakt: 

BK Travel Solutions Telefon 040-60 60 220 (växeltider månd-torsd kl. 09-14) 

Mail: info@bktravelsolutions.se 

 

  Sista anmälan:            25 november 2022 – det finns ca 30 platser på resan – först till kvarn! 

               BKJ 220911 
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