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Konstresa till Cornwall & Bristol för Göteborgs Konstmuseums 
Vänner 17 - 21maj 2023 

  

PROGRAM 

Onsdag 17 maj 
Avresa med reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter kl. 09.45 till Amsterdam. Vi anländer kl. 11.20 och lyfter igen 
13.00. 13.15 lokal tid (GMT) når vi Bristols flygplats. Efter sedvanliga flygplatsformaliteter väntar reseledare Katarina 
David från BK Travel Solutions och vår inhyrda turistbuss. Vi sätter kurs i riktning sydväst mot grevskapet Cornwall. Hit 
kommer besökare långväga ifrån för att botanisera på gallerierna eller slappna av på de gyllene sandstränderna och 
bara låta livet gå på lite lägre varv under några dagar. Under tidiga kvällen når vi dagens slutmål Falmouth och checkar 
in på anrika Royal Duchy Hotel, 4**** https://royalduchy.co.uk för tre nätter. Hotellet har härligt bekväma rum, ligger 
nära strandpromenaden och har gemytliga allmänna utrymmen som Terrace Lounge & Bar samt en prisbelönt 
restaurang. Dagen avslutas med en trevlig välkomstmiddag här.  

Torsdag 18 maj 
Frukost på hotellet. Idag byts Engelska kanalens vatten mot det keltiska havet! Vi ska nämligen göra resan tvärsöver 
landremsan, från sydkust till nordkust i Cornwall.  

  

På programmet står besök i den lilla orten St Ives på det rosade museet för samtida konst, ikonen vid stranden, Tate 
St Ives. Vi besöker också Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden, som byggts upp i konstnärens före detta 
hem. Vi ges tillfälle att utforska hennes berömda skulpturer där hon bodde och arbetade på kullen ovanför St Ives. 
Trädgården är en skuggig tillflyktsort och den perfekta platsen för stilla kontemplation. Besöken görs växelvis i två 
grupper med paus för lunch på egen hand där emellan. Det blir tid att på egen hand botanisera i St Ives många trevliga 
gallerier också. Bussen går sedan tillbaka till Falmouth och efter en stunds vila samlas vi för gemensam middag.  

http://www.bktravelsolutions.se/
https://royalduchy.co.uk/
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Fredag 19 maj 
Frukost på hotellet. Idag gör vi heldagsutflykt på sydsidan av halvön. Konstnärskolonin Newlyn School fanns i fiskebyn 
Newlyn kring sekelskiftet 1900 och etableringen var inte hel olik vad som skedde i Barbizon bland dem som ville fly 
Paris för att måla i mer naturskön miljö. Flera av de brittiska konstnärerna hade redan arbetat i Bretagne på andra sidan 
vattnet, men fann här i trakterna ett nog så gott alternativ vad gällde ljus och tillgången på genuina modeller bland 
befolkningen. Händelser från det hårda livet som fiskare var ett vanligt motiv i konsten. Vi ser flera av de platser och 
byar där de verkade och får en guidad rundtur på Penzance Penlee House Gallery, med verk av bland annat Walter 
Langley och Stanhope Forbes. Det blir tid till lunch på egen hand.   

Väl tillbaka i Falmouth besöker vi ännu en höjdpunkt, Falmouth Art Gallery. Samlingen här är en av de främsta i 
sydvästra England och under en guidad rundtur ser vi verk av gamla mästare, konst från den viktorianska eran, brittiska 
och franska impressionister, flera av de stora surrealisterna och naturligtvis konst med marina teman. På kvällen 
serveras vi middag på hotellet.  

  

Lördag 20 maj 
Frukost på hotellet. Efter frukost checkar vi ut och lämnar Cornwall för storstaden Bristol. Vi gör raster längs vägen och 
väl framme inleder vi med lunch på egen hand. Många känner kanske redan till Bristol för dess sprudlande konst-, 
musik- och kulturscen med gatukonstnären Banksy i centrum. Det döljer sig dock många nyanser under det yttersta 
färglagret. Bristol är inte bara en sorlande universitetsstad utan även hemvist för en av Storbritanniens mest udda 
sevärdheter. Väl här förstår man varför Bristol toppade en Sunday Times-undersökning från 2017 om vilken stad i 
Storbritannien som är den bästa att bo i.  

Bristols City Museum & Art Gallery uppvisar ett brett urval av föremål, allt från förtidsdjur till vacker konst. Museet är 
tillsammans med galleriet regionens största och inrymt i den pampiga barockbyggnaden bredvid Wills universitet. Vi får 
en guidad visning och tid på egen hand.  

Under eftermiddagen checkar vi in på Mercure Bristol Grand Hotel, 4**** som ligger centralt. I närheten finner vi kvällens 
roliga restaurangbåt med svenskanknytning: The Glassboat. Här äter vi kvällens gemensamma middag. 

  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Söndag 21 maj 
Frukost på hotellet. Inget Bristoläventyr är komplett utan en pilgrimstur till platserna där den anonyme förmodat Bristol-
födde gatukonstnären Banksy gjorde sig berömd i början av 1990-talet. Några av hans mest ikoniska verk, såsom Paint-
Pot Angel, finns att beskåda vid ingången till Bristol Museum and Art Gallery. Det finns flera verk att se under en guidad 
rundtur och numera har mycket av denna gatukonst hittat till konstens ”finrum”. 

  

I Bristols äldre delar omger stora och vackra byggnader Corn Exchange och St Nicholas-platsen med en spännande 
blandning av gatumarknader. I närheten finns King Street och Queen Square med vackra byggnader från tidigt 1800-
tal. Vi besöker Royal West of England Academy. I den permanenta samlingen kommer vi återse flera motiv från Newlyn 
och St Ives och målningar av Elizabeth Blackadder, Bernard Dunstan, Mary Fedden, Matthew Hale, David Inshaw, 
Derek Balmer, Anne Redpath, George Swaish och Carel Weight.  

Under eftermiddagen åker vi till Bristols flygplats. Vårt flyg till Amsterdam lyfter 17.15 och beräknas landa 19.35. Vi lyfter 
igen 21.15 och är tillbaka på Landvetter 22.45. 

  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: Konstresa till Cornwall & Bristol för Göteborgs Konstmuseums Vänner 

Datum: 17 - 21 maj 2023 

Reslängd: 4 nätter/5 dagar 

Logi: Falmouth: Royal Dutchy Hotel 4**** Ett hotell med historia tillbaka till 1893 och besökare 
från viktorianska och edvardianska tider. Endast 45 rum. Trevlig Terrace Lounge & Bar 
och prisbelönt restaurang. Ett toppenval på Cornwalls sydkust. https://royalduchy.co.uk  

Bristol: Mercure Bristol Grand Hotel, 4****. Ett fyrstjärnigt boende som ligger centralt i 
en historisk kulturminnesmärkt byggnad. Rummens interiör hämtar sin inspiration från 
stadens oberoende konstscen och inkluderar över 500 verk av lokala konstnärer. 
https://all.accor.com/hotel/A0I2/index.en.shtml  

Flyg: 

 

Reguljärflyg med KLM i ekonomiklass exkl. flygskatt via Amsterdam inkl. bagageavgift 

Utresa: GOT-AMS 09.45-11.20 och vidare AMS-BRS 13.00-13.15 

Hemresa: BRS-AMS 17.15-19.35 och vidare AMS-GOT 21.15-22.45 

Pris: SEK 18 700:-/person i delat dubbelrum (baserat på 35-40 deltagare) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med KLM exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter 

4 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukost 

5 gemensamma måltider enligt följande: 

Lunch inkl. dryck dag 1 

Middag exkl. dryck dag 1, 2, 3 och 4 

Entréer och guidade besök på Tate St Ives, Barbara Hepworths ateljé, Penlee House 
Gallery, Falmouth Art Gallery, Bristol City Museum & Art Gallery, Royal West of England 
Academy 

Konstvandring i Bristol på tema gatukonst 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Katarina David) 

Medverkan av resvärd från Vännerna 

Skatter och lagstadgade avgifter, moms 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 900:- ) 

Enkelrum: 3 500:-  

Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris 

Villkor: 

 

 

 

 

Övrigt: 

 

 

Priset är beräknat på 35 - 40 betalande gäster och med gällande dagskurs (GBP).            
Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår 
kontroll t ex flygändringar, valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor 
gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan 
är en paketresa och lyder under paketreselagen. 
 
Resan går med modern engelsk helturistbuss. Utflykter och besök sker alla med buss, 
men väl på plats kan man få promenera ett stycke för att komma fram till 
konstmuseerna/besöksmålen. Underlaget kan vara ojämnt och innebära höga 
trottoarkanter och viss nivåskillnad. Promenaden i Bristol när man ser på street art 
betyder att man promenerar i ca 1,5 timme. Man behöver inte gå fort, men bör kunna gå 
relativt obehindrat. Hotellet i Cornwall har hiss till samtliga våningsplan, men det kan 
förekomma ett par trappsteg i rumskorridorerna. 
 

Kontakt: 

 

 

Bokningsstart: 

Birgitta Kjellander BK Travel Solutions Telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd 09-14) 
Mail: info@bktravelsolutions.se 
 
6 september – OBS! Vi ger förtur för dem som var anmälda till Cornwall-resan som 
ställdes in 2020 p g a pandemin. Ni som var bokade 2020 kan boka redan den                        
5 september kl. 09.00. 

                                                      BKJ 220814 
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