
  O P E R A T U R K O M I T É E N 

Operaens Venner Oslo     Operaklubben     

Ballettklubben 

MODENA / RAVENNA OPERAFESTIVAL 

28.OKTOBER – 4.NOVEMBER 2019 
NB!  Påmeldingsfrist 08. mai 2019 eller så lenge vi har billetter 

 

Kjære medlem, 

Vi har lenge ønsket å lage en tur til Operafestivalen i Ravenna i november, og nå gjør 

vi alvor av disse planene i kombinasjon med idylliske Modena.  

         
Modena spilte en helt spesiell rolle for Italias arkitektoniske utvikling i middelalderen, og gamlebyens 

sentrale plass, Piazza Grande med katedralen og rådhuset, er oppført på Unescos liste over 

Verdensarven.  

     
Ravenna kaller seg, ikke uten grunn, Citta d’Arte – kunstens by. Ravenna er en skattkiste, full av tidlig 

kirkekunst, historie, arkitektur og kultur. Byen er spesielt kjent for sine kirker og historiske bygninger 

fra tidlig middelalder, og deres vakre mosaikker. Ravenna var nemlig hovedstad i tre viktige 

etterfølgende riker: Det vestromerske riket, Det Ostrogotiske Riket og Det bysantinske riket i vest. 

Ravenna er også en hyggelig og utadvendt by, med gågater, shoppingstrøk og åpne plasser.  

 

 



Programmet blir som følger: (Vi tror vi kan love tradisjonelle og vakre oppsetninger.) 

Dag 1: Mandag, 28. oktober 2019: 

Kl. 10:00 siste fremmøte ved Fremmøtesøylen i den nye avgangshallen på 

Gardermoen.  Der møter reiseleder oss med elektroniske billetter og vi sjekker  inn.  

Kl. 11:25 flyavgang til München og videre til Bologna, hvor vår private buss tar oss til 

Modena.  Her bor vi på 4* Hotel Canalgrande (www.hotelcanalgrandemodena.com), 

sentralt beliggende like ved Operaen.   

    

Om kvelden møtes vi til felles middag, drikke og kaffe inkl., på hotellets restaurant. 

Dag 2: Tirsdag, 29. oktober 2019: 

Frokost på hotellet.  Vi får en hyggelig sightseeing litt utenfor Modena til Luciano 

Pavarottis privatbolig «Casa Rossa», som nå er gjort om til museum. 

  
Så reiser vi videre til Acetaia Pedroni, en gammel eddik-fabrikk hvor det blir 

omvisning og lunsj, drikke og kaffe inkl.   

  



Deretter går turen tilbake til hotellet, før vi igjen møtes for samlet å spasere bort til 

Operaen og Puccinis TOSCA, som starter kl. 20:00. 

Dag 3: Onsdag, 30. oktober 2019: 

Frokost på hotellet.  Kl. 11:00 utsjekking og avgang med egen komfortabel turistbuss 

til Ravenna.  Ravenna er først og fremst berømt for sin praktfulle mosaikk, som vi blant 

annet kan se i de flotte kirkene i Ravenna.   

Vi sjekker inn på Hotel Palazzo Galletti Abbiosi, en tidligere adelsresidens med 

arkitektur fra 1700-tallet, som ligger i gangavstand til operaen Teatro Alighieri. 

 

Om kvelden spiser vi felles middag, drikke og kaffe inkl., på en lokal restaurant i 

gåavstand til hotellet. 

 

Dag 4: Torsdag, 31. oktober 2019: 

Frokost på hotellet.  Kl. 10:00 hentes vi for sightseeing, der mesteparten foregår til fots.  

Vi får blant annet se den berømte florentinske dikteren Dante Alighieris siste hvilested 

og blir klokere på hvorfor han tilbrakte sine siste år i Ravenna.   

  
Vi avslutter med lunsj, drikke og kaffe inkl.  Resten av dagen på egen hånd. 

 

Dag 5: Fredag, 1. november 2019: 

Frokost på hotellet.  Formiddagen på egen hånd.   

Om ettermiddagen spaserer vi samlet til operaen, der kveldens forestilling er Bellinis 

nydelige NORMA som starter kl. 20:30.   



     

Før forestillingen blir vi fulgt til et eget rom der vi får servert en lekker, liten buffet 

med drikke og kaffe.  Kanskje får vi besøk av noen fra festivalen som kan fortelle oss 

litt om denne. 

 

Dag 6: Lørdag, 2. november 2019: 

Frokost på hotellet.  Vi blir hentet kl. 10:00 av buss og guide som tar oss med til et 

besøk i Comacchio, eller mini-Venezia, som den også kalles.  Navnet kommer fra det 

faktum at byen er delt inn i 13 ulike øyer. Mellom øyene er det broer over de mange 

kanalene - akkurat som i Venezia.  

       

Vi får en liten sightseeing før vi avslutter med lunsj, drikke og kaffe inkl.   

Deretter går turen hjem til Ravenna og hotellet vårt.  Felles avgang fra hotellet til 

operaen, hvor vi igjen blir vist inn til et eget rom med en liten buffet som vi kan forsyne 

oss fra, samtidig som vi blir servert drikke og kaffe.  

      



Vi avslutter kvelden med Verdis praktfulle AIDA som starter kl. 20:30, før vi spaserer 

tilbake til hotellet. 

 

Dag 7: Søndag, 3. november 2019: 

Frokost på hotellet.  Dagen på egen hånd, før vi møtes for felles avgang til operaen og 

kveldens forestilling av Bizets CARMEN som starter kl. 15:30. Etter forestillingen 

spiser vi en deilig avskjedsmiddag, drikke og kaffe inkl., på en hyggelig restaurant. 

  

Dag 8: Mandag, 4. november 2019: 

Frokost på hotellet.  Utsjekking og avgang med egen komfortabel buss til Bologna 

flyplass der vi har avreise med Lufthansa kl. 12:05. Mellomlanding i Frankfurt kl. 13:35 

og avreise videre til Oslo kl. 16:00. Forventet ankomst Oslo Gardermoen kl. 18:00. 

 

HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

PRIS per person i dobbeltrom  NOK 22 000.- 

TILLEGG for dobbelt som enkelt  NOK  2 800.- 

 

Grunnprisen inkluderer: 

• All transport både m/fly og buss 

• 2 netter på Hotel Canalgrande m/frokost i Modena (city-tax er ikke inkludert 

og skal betales på hotellet). 

• 5 netter på Hotel Palazzo Galletti Abbiosi m/frokost i Ravenna (city-tax er ikke 

inkludert og skal betales på hotellet). 

• Besøk på Luciano Pavarottis museum og gammel eddik-fabrikk utenfor 

Modena 

• Sightseeinger m/lokal guide både i Ravenna og i Comacchio 

• Best mulige billetter til 4 operaforestillinger 

• Alle måltider som nevnt i invitasjonen m/drikke og kaffe 

• Reiseleder på hele turen 



 

                                PÅMELDINGSKUPONG 
               

              MODENA / RAVENNA OPERAFESTIVAL 

                   28.OKTOBER – 4. NOVEMBER 2019 

 

NB!  Påmeldingsfrist 08.mai 2019  

(eller så lenge det er plass og kan skaffes billetter) 

 

Jeg (Vi) bestiller plass på Modena / Ravenna turen  
(Vennligst skriv med blokkbokstaver) 

 

Antall personer ............ Dobbeltrom ..............     Enkeltrom ...................... 

Navn :  ..............................................................................................................                     

................................................................................................................. 

(ved 2 personer begge fullt navn som det står på passet) 

 

Adresse :  .................................................................................................... 

Poststed :  .................................................................................................... 

Telefon :  ......................................... Mobil …… ..................................... 

E-mail adresse: …………………………………………………… .......  

 

 

Depositum på kr. 9.800, - pr. person faktureres umiddelbart etter påmelding  
med ca. 14 dagers forfall.    

 

NB!  Påmeldingen er bindende, da operabilletter må betales umiddelbart for å sikre 

gode plasser. Avbestillings- og reiseforsikring ordnes av den enkelte.   

Kostnadene for fly- og operabilletter refunderes dessverre vanligvis ikke uansett 

avbestillingsgrunn.  Ellers vanlige reisebetingelser iht. lov om pakkereiser. 

 

Påmelding skjer skriftlig til: 
 
VACANZA IN - MIDDELHAVREISER 
v/Massimo Bonomi T. Tlf.:  22 54 03 52  

Bygdøy allé 8 

0262 Oslo – Norway E-mail:  massimo@vacanzain.no 

 

NB!  Rett til endringer i programmet forbeholdes! 

Priser med gjeldende valutakurser pr. 18.februar 2019 
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