
 

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

Si
d

a1
 

Resa med Jönköpings Läns Konstföreningar till Oslo 

 21 - 23 april 2023 

 

Vårens bussresa går till Oslo, där det för tillfället händer mycket på konst- och arkitekturfronten. Staden är en av 

de mest välmående i Europa, något som syns på de glastäckta skyskraporna, nyöppnade museer och gallerier 

och naturligtvis en mängd trendiga restauranger, barer och butiker. Resan bjuder på höjdpunkter som nya 

MUNCH-museet, nya Nasjonalmuseet och möjlighet att följa med på en föreställning i Snöhaettas spektakulära 

opera-byggnad. Vi bor centralt på Comfort Hotel Börsparken och hinner mycket på denna välplanerade konsthelg. 

 
Fredag 21 april 
Avresa från Jönköping kl. 07.00. Under förmiddagen stannar vi för förmiddagskaffe med fralla. Lagom till lunchtid 

kommer vi fram till Oslo, ca kl. 12.30. Lunch på egen hand. Denna första eftermiddag viker vi för nya MUNCH-

museet. Här får Munchs konstnärskap en förtjänstfull inramning. På inte mindre än tretton våningar får 

konstpubliken se mer Munch än någonsin tidigare, och därtill konstnärer som inspirerats av Munch, 

litteraturaftnar, musikevenemang och mycket annat. Tre permanenta utställningar visar Munchs konst, och allt 

från kända norska och internationella konstnärer till innovativa samtida konstnärer presenteras i tillfälliga 

utställningar.  
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Byggnaden ritades av den spanska arkitektfirman Estudio Herreros, är 58 meter hög och har en total yta på 26 

000 m2. Betong och stål är miljövänliga och kan återvinnas. Fasaden är täckt med genomskinlig, perforerad 

aluminium. I närheten ligger ytterligare en ny kulturbyggnad: Deichmann Björvika, det nya huvudbiblioteket. 

Vi checkar in på centrala Comfort Hotel Börsparken, 3***, som ligger i kulturkvarteret Kvadraturen. Hotellet är ett 

lite enklare, trestjärnigt hotell som erbjuder rum med sköna sängar och fräscha badrum med dusch. Hotellets 

största plus är det absolut suveräna läget med gångavstånd till Oslo-operan, MUNCH-museet, den nya 

Havnepromenaden och stort restaurangutbud. Här bor vi i två nätter. 

Om någon önskar besöka den kända Oslo-operan hjälper vi gärna till med biljetter. Denna afton ges Verdis 

Maskeradbalen (tillägg: sidoparkett tredje bästa biljettkategori: 650:- eller parkett, bästa biljettkategori 900:-). 

 
 

Lördag 22 april 
Frukost på hotellet. Dagen inleds med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Här får vi en visning 

tillsammans med en lokal museiguide som visar oss valda höjdpunkter. Den helt nya byggnaden har uppförts på 

Vestbanestasjonens tidigare banområde i Oslo. En arkitekttävling vanns i november 2010 av den tyska firman 

Kleihues + Schuwerk. Nybygget har en sammanlagd utställningsyta på 13 000 m² och är Nordens numera största 

konstmuseum. Visningen ger oss insikter i byggnadens arkitektur och förstås dess spännande måleri och design.  

Dagens lunch kan man med fördel förlägga till det trevliga stråket Aker Brygge-Tjuvholmen. Här finns massor 

med trevliga restauranger i olika prisklasser. I slutet av stråket ligger det privata samtidsmuseet Astrup Fearnley 

i en byggnad ritad av arkitektfirman Sir Norman Foster. Vi får en guidad visning av höjdpunkter i samlingen och 

tid på egen hand för t.ex. den lilla men fina skulpturparken som omger museet. Återresa till hotellet med buss. 

På kvällen samlas vi för en gemensam middag (tvårätters inkl. alkoholfri dryck, vin eller öl) på trevlig restaurang. 

Söndag 23 april 
Frukost på hotellet. Vi checkar ut och beger oss till den berömda Vigelandsparken där en morgonpromenad bland 

de imponerande skulpturerna blir vårt farväl till Oslo för den här gången. Frukost på hotellet. Vi checkar ut och 

återvänder söderut. På hemvägen gör vi rast för lunch och eftermiddagskaffe. Lunchstoppet förlägger vi till 

världsarvet Vitlycke. Här kan man se den mest spridda hällristningen i vårt land (den är nämligen avbildad på 

vår 50-lapp). I Café Bronze kan man äta lunch och för den som vill ta en promenad i omgivningarna är nu området 

väl tillgänglighetsanpassat med träspänger till ett stort antal hällristningar. Vår reseledare sammanfattar våra 

konstupplevelser under resan och inspirerar förhoppningsvis till nya. Återkomsten till Jönköping beräknas till ca 

kl. 19.00. 
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Resmål: Resa med Jönköpings Läns Konstföreningar till Oslo   

Datum: 

Reslängd: 

21 - 23 april 2023 

2 nätter/3 dagar 

Logi: Oslo: Comfort Hotel Börsparken, 3*** Centralt beläget hotell i Kvadraturen-

kvarteret på gångavstånd från operan, MUNCH-museet och paradgatan Karl Johan. 

Relativt enkla men fräscha rum med god sängkomfort och fräscha badrum med 

dusch. Stor frukostbuffé.  Stort plus för det suveräna läget. 

www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-borsparken 

 Pris: SEK 6 395:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 35 deltagare) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter och erfaren chaufför 

2 övernattningar i delat dubbelrum inkl. stor frukostbuffé 

Förmiddagskaffe/fralla dag 1 

Middag (tvårätters) inkl. dryck (vin eller öl, bordsvatten och kaffe/te) 

Konstbesök:  

MUNCH-museet, introduktion och entré 

Nasjonalmuseet, visning och entré 

Astrup Fearnley, visning och entré 

Vigelandsparken, entré 

UNESCO-världsarvet Vitlycke hällristningsområde 

Skatter, bompeng, Svinesundsbron och lagstadgade avgifter 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions  

 

Frivilliga tillägg: Enkelrum på hotellet 1 100:-  

Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris.  

Operabiljett till Verdis Maskeradbalen den 21/4: 

 650:- (sidoparkett, tredje bästa kategori) eller 900:- (parkett, bästa biljettkategori) 

 

Villkor: 

 

 

 

 

 

 

 

Priset är beräknat på 35 betalande gäster och med gällande dagskurs (NOK).                 

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

kontroll till exempel valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor 

gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Resan är en paketresa och lyder under Paketreselagen. Anmälningsavgiften är 

1 500:- som betalas mot faktura (14 dagar). Slutlikviden erläggs ca 30 dagar före 

avresa, likaledes efter erhållande av faktura. 

 

Anmälan 

 & kontakt: 

 

 

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

Mail: info@bktravelsolutions.se     

 

Sista anmälningsdag: 16 januari 2023      

      

 

                                                                                                                              BKJ 221009 
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