
PRIS:   del i dubbelrum 9 990 KR
enkelrum 11 825 KR

AVRESA:  13-16 APRIL, 4 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• 1 förmiddagskaffe, 3 frukost, 3 

luncher, 3 middagar
• Operabiljett Maskeradbalen, 

parkett
• Entrébiljett till Munchmuséet
• Lokalguide i Oslo
• Övrigt enligt program

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN:  Täby, Galoppfältet
KL:   08:30
Åter dag 4 ca kl   19:00

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll. 
För att kunna genomföra resan krävs minst 30 
betalande gäster.

RESEFAKTA

Maskeradbalen på Oslooperan
- med Oslo, Munch och Mårbacka
Vår resa denna gång tar oss in i operan, konsten och litteraturens värld. Vi 
får se det bästa av vårt grannlands huvudstad. Vi får smaka på dess konst-
och musikaliska kultur med såväl besök i det nya Munchmuséet som ope-
raföreställning i Oslos nya operahus. I Värmland besöker vi Selma Lagerlöfs 
hem som står till stor del orört sedan hennes bortgång.
Oslo, vårt grannlands vackra huvudstad 
rymmer mycket konst och kultur. Vi bör-
jar vår resa västerut med besök i Kristi-
nehamn och Picassoskulpturen som på 
något krokig väg hamnat här. Väl framme 
i Oslo väntar en enklare middagsbuffé på 
hotellet. Dag två inleder vi med en stads-
rundtur i Oslo med bland annat besök i 
Vi-gelandsparken. Gustaf Vigeland var 
mest känd för skulpturparken i Frogner-
parken men har även gjort många skulp-
turer som visats i en mängd konsthallar 
runt om i världen. Mer om detta får vi veta 
på vår resa. Efter vår rundtur och lunch 
med utsikt över Oslo får vi en stund på 
egen hand för att senare träffas i Osloope-
rans entré. Vi får en visning av operahuset 
och avslutar med en middag i operahu-
sets egen restaurang. Dagens höjdpunkt 
är operaföreställningen som ikväll visar 
Maskeradbalen. Handlingen utspelar sig 
under Gustav III i Sverige och en historia 

om hur han mördades under en maske-
radbal av sina närmaste. Oslooperan bru-
kar ha annorlunda scenerier men, som i 
alla operor, är librettot alltid detsamma. Vi 
avslutar vårt besök i Oslo med ett besök 
på det nyöppnade Munch-museet. Här 
får vi på egen hand fördjupa oss i Munchs 
konst och innan vi beger oss vidare mot 
Värmland äter vi lunch på egen hand, an-
tingen i museets eget café eller på någon 
restaurang i närheten. Vi reser genom 
norska och värmländska skogar till Sunne 
dit vi kommer lagom till vår middag. Sista 
dagen besöker vi Mårbacka Minnesgård 
och får en inblick i Selma Lagerlöfs liv på 
nära håll. Selma Lagerlöf var bland annat 
den första kvinnliga Nobelpristagaren i lit-
teratur och var även ledamot av Svenska 
Akademien. Efter hennes död 1940 lever 
hennes litteratur vidare inte minst genom 
Västanå Teater som varje sommar ger te-
aterföreställningar i berättarladan i Rott-
neros med teman från Selmas Lagerlöfs 
böcker. På väg hem gör vi ett besök på Al-
sters Herrgård som under en tid var Gustaf 
Frödings hem. Här äter vi vår lunch innan 
vi reser hemåt.

Researrangör: Viatour Resor & Event AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

ANMÄLAN SENAST 15 FEBRUARI 
SPF TIBBLESENIORERNA
Gunilla Rönnholm
Telefon: 070-216 23 86
E-post: gunilla910@gmail.com

Christina Olausson
Telefon: 070-575 85 37
Epost: christina.olausson@bredband.net

VAR GOD ANGE EV MATALLERGI

BETALNING: Första betalning är anmäl-
ningsavgift på 2 000 kr, 10 dagar efter er-
hållet resebevis och slutbetalning senast 
den 9 mars. Anmälningsavgift är er be-
kräftelse på bokad resa. Anmälningsav-
gift samt evenemangsbiljett återbetalas 
ej vid ev. avbokning.

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.

BRA ATT VETA:
• Delar av resan sker visningar och be-

sök till fots, t ex Vigelandsparken och 
Munchmuséet


