Operaresa för Operans Vänner – Ravenna
26 november - 30 november, 2018

Verdi i Ravenna, en resa till världsarvsstaden Ravenna där den årliga musikfestivalen Ravenna
Festival i år spelar Nabucco, Rigoletto och Otello tre kvällar efter varandra på Teatro Alighieri från
1852. Här hade flera av Verdis operor urpremiär och teatern blir den självklara mittpunkten under
några dagar då musikfestivalen bjuder på hösttrilogin under konstnärlig ledning av Cristina Muti som
grundade festivalen 1990. Det forna Västromerska rikets huvudstad Ravenna är annars känd som
mosaikens vagga. Inte mindre än åtta byggnader tillhör Unescos världsarvslista, alla kristna
monument med makalös mosaik från 400-500-talen. Resan bjuder även på smakupplevelser genom
det norditalienska köket med start i Bologna, huvudstad och det kulinariska hjärtat i Emilia Romagna.

Måndagen den 26 november

Flygavgång kl 15.10 från Arlanda med ankomst till Bologna kl 19.30 (via Köpenhamn)
Med egen buss är det knappt en halvtimme till vårt hotell beläget mitt i Bolognas historiska centrum
intill San Petronio-basilikan, en av världens största kyrkor.
Efter att vi checkat in har vi en kort promenad till Osteria La Traviata, en för Bologna typisk osteria
inrymt i ett 1700-tals palats där vi blir serverade en trevlig middag tillagad med för säsongen färska
råvaror. Promenad tillbaka till vårt hotell.

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se

Tisdagen den 27 november

Efter frukost möter vi vår lokala guide vid hotellet som tar oss på en vandring genom
Bolognas historiska centrum. Vi besöker bland annat San Petronio-basilikan, världens
största gotiska kyrka, Piazza Maggiore som sedan medeltiden varit stadens sociala och
politiska centrum, de två lutande tornen som klarat jordbävningar och blixtnedslag under 900
århundraden, de berömda arkaderna som totalt erbjuder 4 mil trottoar under tak, och mycket
mer. Istället för en traditionell lunch, gör vi några kulinariska stopp under promenaden när vi
vandrar på de så kallade matgatorna i kvarteret Quadrilatero. Här möter oss färgsprakande
frukter och grönsaker, dofterna av nyskördade valnötter och tryffel. Italienarna är kända för
att kräva hög kvalitet på sin mat och det återspeglas verkligen i varje litet stånd i denna
gastronomiska huvudstad. Vi avslutar vår upptäcktsfärd av Bologna tillbaka vid hotellet där en
buss väntar och resan kan fortsätta mot Ravenna.
Vi beräknas checka-in ca kl 16.00 på vårt hotell Palazzo Bezzi, bekvämt beläget inom
promenadavstånd (450 m) till Teatro Alighieri.

Kl 19.00 samlas vi på hotellet för gemensam promenad till Teatro Alighieri där vi under samtliga
tre föreställningskvällar har ett eget utrymme abonnerat en timme innan föreställningarna börjar
kl 20.30. Festivalledningen bekräftar ett exklusivt arrangemang för Operans Vänner där vi under
de tre kvällarna kommer att träffa personer som direkt arbetar med festivalen och
operaproduktionerna inom olika befattningar. Ett cateringföretag man samarbetar med
arrangerar mat och dryck vid introduktionen före respektive föreställning samt under pausen.
20.30 börjar Nabucco. Promenad tillbaka till hotellet efter föreställningen.

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se

Onsdagen den 28 november

Efter frukost träffar vi vår lokala guide Silvia som kommer att introducera oss till Ravenna och dess
magnifika mosaiker. Vi bor ett stenkast från basilikan Sant’Apollinare Nuovo med bysantinska

mosaiker från 500-talet som blir det första besöket denna förmiddag. Stadens historiska
centrum är bilfritt och det är gångavstånd mellan de främsta sevärdheterna. Traditionen av
mosaiktillverkning är högst levande än idag och Ravenna har blivit ett internationellt centrum
för framställning av mosaiker dit konstnärer från hela världen samlas för utbyta idéer och
vidareutbilda sig. Vi träffar ett ungt konstnärspar från Ravenna som ger oss en
demonstration i sin ateljé hur tillverkningen går till och visar exempel på några av de
beställningsverk man för tillfället arbetar med, allt från mindre privata uppdrag till ett
storskaligt mosaikprojekt för en moské i Oman.
Lunch på egen hand
Egen tid efter lunch
Kl 19.00 träffas vi åter på hotellet inför kvällens introduktion och föreställning av Rigoletto som börjar
kl 20.30. Förtäring med dryck samt i pausen. Promenad tillbaka till hotellet.

Torsdagen den 29 november

Frukost på hotellet
10.00 vår guide träffar oss på hotellet och vi har en buss till förfogande för en utflykt till
Comacchio, en vacker liten ort vid Podeltat ca 50 min med vår egna buss från Ravenna.

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se

Comacchio har blivit kallat "Lilla Venedig" och är precis som Venedig byggt på en samling
öar med broar som leder över kanalerna. Vår guide visar oss runt och berättar om den
pittoreska lilla staden som till skillnad från Venedig har betydligt färre turister.
Vi intar lunch på en trevlig fisk och skaldjursrestaurang. Buss tillbaka till Ravenna med
eftermiddagen fri för egna upptäckter i staden.
Kl 19.00 träffas vi åter på hotellet inför kvällens introduktion och föreställning av Otello som börjar
kl 20.30. Förtäring med dryck samt i pausen. Promenad tillbaka till hotellet.
Fredagen den 30 november
Denna morgon ser hotellet till att vi har frukost uppdukat från kl 06.00 på morgonen.
Kl 07.00 avgår buss till flygplatsen i Bologna med beräknad ankomst 08.30
Kl 10.35 avgår flyget hem via Köpenhamn. Ankomst Arlanda kl 15.35

Pris: 17 700 kr per person i delat dubbelrum.
Enkelrumstillägget är 1 590 kr
I resans pris ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reguljärflyg SAS, Arlanda – Bologna - Arlanda (via Köpenhamn) inkl flyg och
säkerhetsskatter.
Samtliga transporter med egen buss i enlighet med ovan programbeskrivning.
Inkvartering 4 nätter i delat dubbelrum på hotell med 4-stjärnig standard inkl bufféfrukost
Middag i Bologna inkl vin/öl, vatten och kaffe
Mat och dryck under pausen samtliga föreställningskvällar
Introduktioner till Ravennafestivalen och operaproduktionerna samtliga föreställningskvällar
2 luncher inkl vin/öl och kaffe (varav lunchen i Bologna är en del av en aktivitet/ guidad tur)
3 operabiljetter till ovan nämnda föreställningar, samtliga platser på parkett
Stadspromenad inkl entréavgifter i Ravenna inkl Audiovox guidesystem
Utflykt med guide och buss till Comacchio
färdledning från Travel2opera.

Resan arrangeras av Travel2opera med resevillkor enl. webbsidan:
www.travel2opera.com.
Priset baseras på kursen på Euron per den 20 mars 2018. Anmälan görs direkt till
Joel Rapi med e-post: joel@travel2.se eller telefon: 08-33 30 22 senast den 1 maj.

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se

