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Operaresa till Dresden & Berlin för 

OVIS 9 - 12 maj 2023 

Vårens resa med OVIS går till Dresden och Berlin med fantastiskt program: Wagners Mästersångarna i Nürnberg 

på Semper-oper och Tannhäuser på Staatsoper Unter den Linden i Berlin. Dessutom möjlighet att besöka och 

höra orgeln i Frauenkirche. Vi bor på utmärkta hotell dessutom. 

Tisdag 9 maj 
Vi reser med buss från Malmö Opera kl. 08.30. Färjan lämnar danska Gedser klockan 11.15. Sjöresan tar knappt 

två timmar och ombord serveras vi lunch inkl. dryck. Under kvällen rullar vår buss in i den alltid lika fascinerande 

sachsiska huvudstaden Dresden. Under slutet av andra världskriget genomgick Dresden den största katastrofen 

i sin historia. Under sju månaders tid bombades Dresden under åtta räder av bortåt 2 500 bombplan. Dresden 

var fram till andra världskriget en perfekt tysk 1700-talsstad och Zwinger dess mest karakteristiska byggnad. 

Sedan berlinmurens fall har staden blivit en av Tysklands viktigaste turiststäder. Vi checkar in på Steigenberger 

Hotel de Saxe för två nätter. Man kan inte bo bättre i Dresden! Så centralt, mittemot Frauenkirche, med många 

trevliga caféer och restauranger i den omedelbara närheten. 

 

Onsdag 10 maj 
Frukostbuffé på hotellet. Dresden är i sanning en städernas fågel Fenix. Frauenkirche, uppförd tidigt 1700-tal efter 

ritningar av George Bähr, påminner oss fortfarande om detta. Kyrkan fick efter 1945 stå kvar som en ruin för att 

påminna om hur staden såg ut efter bombningarna. På 1990-talet höjdes röster för att återuppbygga även 

Frauenkirche. Byggnadsarbetena inleddes 1994 och kyrkan kunde återinvigas 2005. Återuppbyggnaden kostade 

1,4 miljarder kronor och finansierades till största delen av donationer.  Vi har möjlighet att delta i andaktsstunden 

kl. 12.00 som också bjuder på orgelmusik (30 min). Därefter ges en guidad presentation av kyrkan från 

predikstolen (ca 20 min.).  
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För den konstintresserade är Dresdens överflöd av kulturminnen överväldigande. Varför inte ägna en stund bland 

konstskatterna i Galerie Alte Meister eller Neue Meister? Alte Meister hyser måleri från 1400-talet fram till 1700-

talet. Italiensk renässans samsas med de holländska och flamländska mästarna och de stora inom spansk, fransk 

och tysk bildkonst. Verk av Otto Dix, Edgar Degas, Vincent van Gogh och Claude Monet hittar man på Neue Meister 

som också visar skulpturer från samma period. Reseledaren gör gärna en kort guidad promenad i Dresdens 

historiska centrum, för den som vill följa med på en tur. Dagens lunch intas på egen hand. 

 

Klockan 16.00 börjar Wagners Mästersångarna i Nürnberg. Operan sätts upp relativt sällan eftersom den är lång 

och kostsam, men vilket tillfälle! Framförandet är på tyska med textning på tyska och engelska. Där är två pauser 

efter första respektive andra akten. 21.40 beräknas föreställningen vara slut. Vi bor på gångavstånd från 

Semperoper också. 

 

Torsdag 11 maj 
Frukostbuffé på hotellet. Vi avnjuter hotellets frukost i lugn och ro. Vid 10-tiden sätter vi kurs mot Berlin. Vid 

ankomst till Berlin gör vi en kortare guidad rundtur med buss, framför allt av allt det nya i spännande stadsdelen 

Mitte. Här andas man spännande historia i varje gathörn och alla de riktigt stora sevärdheterna står på parad. Få 

städer har som Berlin funnits i centrum av olika skeenden i Europas nutidshistoria. Vi äter lunch gemensamt och 

checkar därefter in på Motel One Berlin Spittalmarkt. Låt er inte luras av ordet ”motel”. Kedjan är en ung pigg 

uppstickare på hotellmarknaden som satsar på välbelägna hotell i en stil som de kallar ”budget chic”. Hotellet 

ligger ca 10 minuter från Museumsinsel och en kvarts promenad från Staatsoper/Unter den Linden.  

Kvällens föreställning börjar klockan 17.00. Då går ridån upp för Wagners drygt fyra timmar långa Tannhäuser. 

Det är paus efter första respektive andra akten. Föreställningen ges på tyska med tysk och engelsk textning.  

Fredag 12 maj  
Frukostbuffé på hotellet. Vi reser norrut efter frukost och har dagen på oss att summera och smälta de senaste 

dagarnas alla intryck och upplevelser. Vi pausar för rast längs vägen och gör ett stopp för inköp i Bordershoppen 

strax innan vi lämnar Tyskland. På färjan Rostock-Gedser 15.30-17.30 serveras den goda buffén inkl. dryck. 

Hemkomsten till Malmö är beräknad till ca kl. 19.30. 
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Resmål: 

 

Operaresa till Dresden & Berlin för OVIS  

Datum: 9 - 12 maj 2023 

Logi: Dresden: Steigenberger Hotel de Saxe, 4****. Elegant vid Neumarkt och Frauenkirche. 

Promenadavstånd till museerna samt Semperoper. Bättre kan man inte bo i Dresden! 
www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/deutschland/dresden/steigenberger-hotel-de-saxe 

Berlin: Motel One Spittalmarkt Berlin, 3***+. Beläget ca 10 min. från Museumsinsel i 

stadsdelen Mitte. Det tar en knapp kvart gå till Staatsoper. fräscht hotell i chic kedja. Fin 

frukostbuffé. www.motel-one.com/de/hotels/berlin/hotel-berlin-spittelmarkt/  

Pris: SEK 11 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 36-40 betalande) 

SEK 12 795:-/person i delat dubbelrum (baserat på 30-35 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter inkl. vägskatter 

Öresundsbron t/r 

Färja Gedser-Rostock t/r 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukostbuffé 

3 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Lunch på Scandlines färja inkl. dryck dag 1  

Lunch före operan i Berlin inkl. dryck dag 3 

Lunch på Scandlines färja inkl. dryck dag 4 

Lunchandakt med orgelmusik och visning i Frauenkirche i Dresden 

Biljett i bästa kategori till två operaföreställningar:  

Mästersångarna i Nürnberg på Semper-operan i Dresden 

Tannhäuser på Staatsoper Unter den Linden i Berlin 

Guidad stadspromenad i Dresden 

Kortare rundtur i Berlin Mitte 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Isabel Wilmenius) 

Medverkan av resvärd från OVIS 

Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms 

Frivilliga tillägg: 

 

Enkelrum: 2 000:- (3 nätter) 

Frivilligt avbeställningsskydd via Gouda: 7% av resans grundpris  

Villkor: 

 

 

 

 

 

 

Övrigt: 

Resan är beräknad på min. 30 och max 40 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att 

justera priset med hänsyn till prisändringar som ligger utanför vår kontroll 

exempelvis valutakursförändringar, lokala skatter eller ändrat deltagarantal. 

Resans pris anges i SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (EUR). Individuella 

avbokningar sker mot tecknande av avbeställningsskydd.  Särskilda resevillkor 

gäller och bifogas anmälningsfakturan (1 500:-). BK Travel Solutions har ställt 

lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder 

under paketreselagen. 

Dubbelrummen i Berlin är rum med en s k king size säng, dvs en madrass. 

Sängmåttet är 180x 200 cm och man har separata sänglinnen/täcken. 

Dubbelrummen i Dresden är s k twin, dvs delbara, separat sängar/madrasser. 

Anmälan:  

 

BK Travel Solutions AB Box 4052, 203 11 MALMÖ 

Telefon 040-60 60 220 (månd-torsd kl. 09-14) 

Mail: info@bktravelsolutions.se  

                        BKJ 230223 
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