Konstresa till Wien för konstföreningen AURA
7 - 10 april 2022

Det är många som sett fram emot att åter kunna resa till konsten och nu öppnar äntligen Europa upp igen.
AURA:s medlemmar kan se fram emot innehållsrika dagar i Wien tillsammans med konstciceron Bengt
Adlers. Förutom en härlig palett konstbesök njuter vi av stadens arkitektur och förhoppningsvis en passande
musikföreställning/konsert. Wien, Wien nur Du allein… välkomna på vårens efterlängtade konstresa!

PROGRAM
Torsdag 7 april
Flyg med Austrian Airways avgår från Kastrup kl. 10.05 och beräknas landa i Wien kl. 11.50. Transfer med
privat buss ingår från flygplatsen till Wien centrum och hotellet. Med på hela resan är konstciceron Bengt
Adlers och erfaren reseledare från BK Travel Solutions, som tar hand om alla praktiska detaljer. Vi inleder
med en gemensam välkomstlunch. Efter lunch är det dags för resans första konstbesök: Kunsthistorisches
Museum och en guidad visning.
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På Kunsthistorisches Museum finns klassiska mästerverk, som venetiansk konst av Tizian, Tintoretto och
Veronese, flamländsk konst av Van Dyck och Rubens, den äldre tyska skolan samt spanskt, franskt, italienskt
och engelskt måleri. Bland de välbesökta skatterna i Gemäldegalerie och Kunstkammer finner vi Hieronymus
Bosch Kristus bärande korset samt Cellinis berömda saltkar. Vi ges också tid att utforska på egen hand. På
torsdagar har museet förlängt öppethållande ända till kl. 21, så den som vill stanna länge har möjlighet till
det. Vi bor centralt på Hotel Regina, 4**** www.hotelregina.at/en/hotels-vienna/hotel-regina-vienna i tre
nätter. Ledig kväll.
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Fredag 8 april
Frukost på hotellet. Idag tillbringar vi stora delar av dagen i Museumsquarter. Vi börjar med ett guidat
besök på Leopoldmuseum. Aktuell utställning i april 2022 är ännu inte publicerad, men det finns alltid
intressant konst av Egon Schiele till beskådande. Egon Schiele (1890-1918) sökte sig redan 1906 till Wiens
konstakademi. Han utvecklade en egen stil innan hans liv ändades i förtid av spanska sjukan. Museets
samling omfattar 42 målningar, 184 pasteller, teckningar och tryck och är den mest betydande Schielesamlingen i världen. Representerad på museet är också en annan av tidens pionjärer; Gustav Klimt (18621918). Här finns t ex Am Attersee (1900) och Die große Pappel II (Aufsteigendes Gewitter) (1902/1903)
samt Tod und Leben (1910/1911), en av Klimts viktiga allegorier.
Alldeles intill ligger MUMOK – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig. Här får vi dagens andra intressanta
gemensamma visning. MUMOK visar alltid intressanta utställningar med spännande inlån. Museets fokus är
samtidskonst. Kärnan i samlingen är donerad av Peter Ludwig och hans hustru Irene och vilken består av
verk av t ex Andy Warhol, Jasper Johns, Nam June Paik, Roy Lichtenstein, Joseph Beuys och Gerhard
Richter. Lunch och eftermiddag är på egen hand. I närheten finns Kunsthalle, som också kan ha spännande
utställningar för den som har mer ork och lust för ytterligare konstbesök.
På kvällen kan vi mot tillägg erbjuda biljetter till en föreställning på Wiener Staatsoper eller konsert på
Musikverein. Vi återkommer med närmare information och erbjudande under senhösten. (Vanligen
publiceras vårens musikprogram i september föregående år.)

Lördag 9 april
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Frukost på hotellet. Dags för en av resans höjdpunkter. Vi ska till Albertina, där utställningarnas bas utgörs
av Albert Kasimir av Sachsen-Teschens (1738–1822) samlingar. Bestånden är på omkring en miljon arbeten
med tyngdpunkt i europeisk teckning och grafik från 1400-talet och fram till idag, inte minst tyska
renässanskonstnärer, särskilt Albrecht Dürer. Aktuell utställning för april -22 är ännu inte meddelad.
Lunchen intas idag på egen hand.
Under eftermiddagen ges möjlighet att dyka ner i Wiener-secessionen efter eget tycke och smak. Ett förslag
är Museum für angewandte Kunst, MAK som tar besökaren genom samlingar av konsthant-verk och design
från 1800-talet till våra dagar. Förutom sin traditionella inriktning mot konst, hantverk och design, fokuserar
museet särskilt på arkitektur och samtidskonst. Samlingen av Wiener Werkstätte är en av många
höjdpunkter.
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Akademie der bildenden Künste, bildades 1692 som skulptören och hovmålaren Peter Strudels
privatakademi. Sedan 1870-talet finns akademin i en byggnad vid Schillerplatz i Wiens innerstad, vilken
började byggas i samband med andra nyanläggningar i området. Byggnaden är i italiensk renässansstil, i
fyra våningar och med förhöjda utsprång. I anslutning till akademin finns ett tavelgalleri med 250 målningar
av berömda mästare, allt från 1400- och 1500-talets tidiga italienska måleri och fram till det måleri som
växte fram samtidigt med akademin under 1700- och det tidiga 1800-talet. Här finns vanligen
Domedagstriptyken av Hieronymus Bosch, liksom verk av Lucas Cranach den äldre, Rembrandt, Peter Paul
Rubens, Tizian och Bartolomé Esteban Murillo.
Shoppar gör man på Maria Hilferstrasse som leder fram till Stefansdomen, som också är värd att titta
närmare på. Wiens cafékultur är världsberömd och det hör till en vistelse i staden att besöka något av de
många namnkunniga caféerna; Café Central, Demel eller kanske rentav kända Hotel & Café Sacher. Wien
har en uppsjö restauranger med ett brett matutbud som spänner från perfekta, tunna, frasiga schnitzlar på
Figlmüller till innovativt kök på fusion-restauranger eller centraleuropeiskt influerat kök. Ikväll erbjuder vi
en avskedsmiddag på trevlig restaurang mot tillägg (presenteras närmare avresan).

Söndag 10 april

Frukost på hotellet. Söndag morgon är trafiken i staden ganska beskedlig, så en guidad åktur utmed Ringen
för att se några av de vackra sekelskiftesbyggnaderna och några kända arkitekters fasader som Sparkasse
av Otto Wagner och det färgglada och fantasifulla Hundertwasserhaus är en fin avrundning innan vi lämnar
centrum.
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I stadens östra utkant ligger Österreichische Galerie Belvedere som innehåller många epokers konst med
tyngdpunkt på österrikiskt måleri från fin de siècle och jugend. Belvedere äger världens största samling av
Gustav Klimts målningar. Här gör vi konstresans avslutande besök och får se några av Klimts mest kända
verk, t. ex. ”Kyssen”. Vid 15-tiden måste vi så åka till flygplatsen. Flyg med Austrian lyfter 17.35 och landar
på Kastrup 19.20.
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Resmål:
Datum:

Konstresa till Wien för konstföreningen AURA i Lund
7 – 10 april 2022 - 3 nätter/4 dagar

Logi:

Wien: Hotel Regina, 4**** utmed Ringen. Utmärkt bekvämt hotell utmed
Ringen, nära universitetet. Fina rum med stilmöbler. Trevlig bar och anrik
restaurang
finns
på
hotellet.
Enkelrummen
är
små.
www.hotelregina.at/en/hotels-vienna/hotel-regina-vienna
Direktflyg Austrian Airways i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift
Utresa: CPH-VIE 10.05-11.50 Hemresa: VIE-CPH 17.35-19.20
SEK 8 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 25 - 30 betalande)

Flyg:
Pris:
I priset ingår:

Tillkommer:
Frivilliga tillägg:

Villkor:

Anmälan:

Sista anmälan:

Reguljärflyg i ekonomiklass med Austrian exkl. flygskatt inkl. bagageavgift
Modern helturistbuss för alla beskrivna lokala transporter
3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost
Välkomstlunch inkl. dryck dag 1
Entréer och guidade besök på:
Kunsthistorisches Museum, Leopoldmuseum, MUMOK, Albertina,
Obere Belvedere
Rundtur i Wien med fokus på arkitekturen runt Ringen
Lokala museiguider (engelsktalande)
Medverkan under hela resan av konstciceron Bengt Adlers
Erfaren svensktalande reseledare från BK Travel Solutions
Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms
Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 625:- )
Enkelrum: 1 600:Föreställning på Wiener Staatsoper eller konsert på Musikverein
(pris beroende på föreställning och biljettkategori)
Avskedsmiddag, 3-rätters (erbjudande följer närmare avresa)
Gouda avbeställningsskydd: 5 % av resans gruppris, dvs 450:Priset är beräknat på 25 - 30 betalande gäster och med gällande dagskurs
(EUR). Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar
utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda
resevillkor gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till
Kammarkollegiet. Anmälningsavgiften är 1 500:-. Efter anmälan får man en
faktura på 14 dagars förfallodag. Slutbetalning sker ca 30 dagar före avresa,
också efter erhållande av faktura.
BK Travel Solutions. Telefon 040-60 60 220 (månd-onsd kl. 09-13)
Mail: info@bktravelsolutions.se
Vänligen uppge namn (enligt pass), postadress, mailadress samt
mobiltelefonnummer. Vi vill veta om man önskar enkel- eller dubbelrum samt
vem man önskar dela rum med, om man önskar avbeställningsskydd samt ev.
frivilliga tillägg t. ex. avskedsmiddag och intresse för musikkväll.
20 september 2021
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