
 

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

Ark Des Vänner till 18:e arkitekturbiennalen i Venedig 

12 - 15 oktober 2023 

 

Äntligen är det dags för den 18:e Arkitekturbiennalen i Venedig! Följ med ArkDes Vänner på en välplanerad helg 

full med vackra och spännande upplevelser. Vi bor centralt i Venedig och besöker arkitekturbiennalens 

utställningsområden Giardini och Arsenale. Vår kunnige ciceron är Hans Lepp, museimannen som varit intendent 

på Husgerådskammaren på Stockholm Slott och på Hallwylska museet, kulturattaché och diplomat samt kulturråd 

vid Svenska Institutet.  

Torsdag 12 oktober 
Avresa med reguljärflyg i ekonomiklass från Arlanda kl. 09.50 till Frankfurt. Vi anländer kl. 12.00 och lyfter igen 

12.45. 14.00 är vår beräknade ankomsttid till Venedig. Därefter följer transfer med privat båt till Venedig centrum 

och bagageinlämning på hotellet. Med på resan är representant från Ark Des Vänner och vår ciceron Hans Lepp. 

Hans talar italienska, har lett flera kulturresor i Italien och är därtill ordförande i föreningen Pro Venezia. Vi bor 

mitt i centrala Venedig, knappt 10 minuters promenad från Markusplatsen. Under eftermiddagen får vi får en 

kunnig och intressant introduktion till Venedig och dess konst, historia och arkitektur av vår ciceron med en 

gemensam stadspromenad. Välkomstmiddag ingår denna kväll. 

Fredag 13 oktober 
Frukostbuffé på hotellet. Fredagen ägnas åt Giardini, där många av de deltagande nationerna har sina paviljonger. 

Det mobila biblioteket ”Girjegumpi” Sápmi har rest söderut till den nordiska paviljongen för att ta plats på världens 

främsta arena för ny arkitektur och design. ”Girjegumpi” är en konstnärlig tolkning av det samiska nomadlivet och 

en vision för mänsklighetens framtid.  Lunch ätes på egen hand. På kvällen kan den intresserade bevista en fin 

operaföreställning på La Fenice. För dem som önskar ordnar vi gärna biljetter till en stämningsfull Vivaldikonsert 

i stället för opera. (Tillägg) 

Lördag 14 oktober 
Frukostbuffé på hotellet. Idag besöker vi Venedigbiennalens andra stora del, Arsenale, i de gamla båtvarven. Vi 

börjar med att gemensamt se några valda delar och därefter blir det gott om tid på egen hand. På kvällen äter vi 

gemensam avskedsmiddag på trevlig restaurang. 

Söndag 15 oktober 
Frukostbuffé på hotellet. Dagen inleds med tid på egen hand och runt lunchtid tar vi privathyrd båttransfer till 

Venedigs flygplats Marco Polo. Flyget mot Wien lyfter 14.45 och landar 15.50. Vidare flyg mot Arlanda går kl. 17.05 

med beräknad landningstid kl. 19.15. 
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Resmål: 

 

Resa till Arkitekturbiennalen i Venedig med Ark Des Vänner och Hans Lepp  

Datum: Torsdag-söndag 12 – 15 oktober 2023 

Logi: Hotel Al Piave 3*** www.hotelalpiave.com   

Trestjärnigt hotell med fräscha, enkla, små rum på utmärkt läge i centrala Venedig 

med knappt 10 min. promenad till Markusplatsen.  

Flyg: 

 

Reguljärflyg med Lufthansa/Austrian i ekonomiklass exkl. flygskatt via Frankfurt 

(utresan) och Wien (hemresan) inkl. bagageavgift 

Utresa: Arlanda-Frankfurt 09.50-12.00, Frankfurt-Venedig 12.45-14.00 

Hemresa:  Venedig-Wien 14.45-15.50, Wien-Arlanda 17.05-19.15 

Pris: SEK 15 495:-/person i delat mindre dubbel (baserat på min. 20 betalande, Al Piave) 

SEK 16 495:-/person i delat superior dubbel (baserat på min. 20 betalande, Al Piave) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

Flyg t/r inkl. bagageavgift exkl. obligatorisk flygskatt 

Privat båttransfer och t/r flygplatsen-hotellet 

3 övernattningar på beskrivet hotell inklusive frukost 

Medverkan av representant från Ark Des Vänner 

Expertciceron Hans Lepp 

Biljett till arkitekturbiennalen; Arsenale och Giardini 

Välkomstmiddag på restaurang inkl. två glas vin, bordsvatten, kaffe/te 

Avskedsmiddag på restaurang inkl. två glas vin, bordsvatten, kaffe/te 

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

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 980:- ) 

Enkelrum: 2 700:- (Al Piave)  

Opera på La Fenice, pris beroende på program/kategori ca 1 300 – 2 000:-.  

Programmet lanseras under våren, vanligen i mars månad. 

Vivaldi-konsert ca 550 - 600:-  

Gouda avbeställningsskydd: 7% av resans grundpris 

 

Villkor: Priset är beräknat på min. 20 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR= 

11,35). BK Travel Solutions förbehåller sig rätten att justera priset med hänsyn till 

prisändringar utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. 

Särskilda resevillkor gäller och 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 Mail: info@bktravelsolutions.se 

Telefon: 040-60 60 220 (måndag-torsdag kl. 09-14) 

 

Vid anmälan vill vi ha Ditt namn (= korrekt form och stavning helt enligt passet 

förnamn ev. mellannamn, samtliga efternamn), postadress, mailadress samt 

mobiltelefonnummer. Ange om Du vill ha enkelrum eller dubbelrum (och i så fall 

vem Du delar rum med) samt ev. matallergier/kostönskemål, tack! 

Sista anmälningsdag: 9 maj (först till kvarn, begränsat antal platser = 25) 

                                                                                                                              

                                                                                                                                BKJ 230203 
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