Res med vännerna till Venedig den 11-15 oktober 2016
Staden & Arkitekturbiennalen

Venedig är en fantastisk stad. Första besöket är helt omvälvande - staden liknar inget annat: Kan en
stad se ut så här- kan den fungera för ett modernt liv? Även vid återkommande besök är det svårt
att inte förundras. Man blir helt enkelt aldrig blasé på denna stad, med sina kanaler och unika
transportsystem, sina palats, museer, och - inte att förglömma - den goda maten.
Vid vårt besök ska vi givetvis röra oss i staden, till fots och med vaporetto, den kollektiva båttrafiken,
lyckligt igenkännande eller med förstagångsbesökarens fräscha nyfikenhet. Och vi ska ägna ett antal
timmar åt 2016 års Arkitekturbiennal, den femtonde i ordningen, som har temat Reporting from the
front. Biennalen utspelar sig i två i sig intressanta områden: Arsenale, det gamla varvsområdet och
hamnen för Venedigs flotta under stadens storhetstid och Giardini, ett parkområde som anlades av
Napoleon som dränerade ett träskområde för att skapa en publik trädgård.
Arkitekturbiennalen i Venedig är världens viktigaste arena för samtida arkitektur där inspirerande
idéer och tankar från närmare 60 deltagande länder presenteras. En stor mängd arkitekturintresserade personer från hela världen vallfärdar till Arkitekturbiennalen. I Giardini finns ett 30-tal nationella
paviljonger som används för Venedigs kultur- och arkitekturbiennaler. Många av dessa är ritade av
kända arkitekter såsom Carlo Scarpa, Alvar Aalto och Sverre Fehn. Den sistnämnde har ritat den nordiska paviljongen, som ägs gemensamt av Finland, Norge och Sverige. I år koordineras den nordiska
utställningen av ArkDes.
Vår guide på Biennalen är Karin Åberg Waern. Karin är publik chef på ArkDes och projektledare för
nor-diska insatserna på årets Arkitekturbiennal. Rita Francesca Grandi, arkitekt, är vår guide i staden.
Hon arbetar vid MOVEnice, som är medlem i Guiding Architects, en internationell sammanslutning av
arkitektföretag som tar guideuppdrag på arkitekturområdet.
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ÖVERSIKT LIGT PRO GRA M
Tisdag den 11 oktober. Ankomstdag
Avresa med flyg kl 09.30 direkt till Venedigs flygplats där vi landar kl 12.10 Därifrån tar vi oss med
egen båt till staden. Efter ca en halvtimme gör vi ett strandhugg på Murano, där vi äter lunch.
Därefter fortsatt färd in mot staden och båten lägger till vid kajen ca 250 m från vårt hotell Belle Arti.
Efter inkvartering på hotellet går vi en kort guidad vandring i staden och samlas sedan till en
gemensam middag.
Onsdag den 12 oktober. Staden - arkitekturen
Venedig associerar man kanske inte främst med modernare arkitektur, men den finns i nya byggnader men kanske främst i renoveringsobjekt! Till fots och med båt tar vi oss runt i staden under
ledning av arkitekt Rita Francesca Grandi för att se både gammal, nyare och helt dagsfärsk arkitektur. Vi får se verk av Carlo Scarpa,Tadao Ando, Santiago Calatrava samt några för oss mer okända
italienska arkitekter. Gemensam lunch och middag.
Torsdag den 13 oktober. Biennalen - Giardini
Dags för första dagen på Arkitekturbiennalen! Vi börjar på morgonen när Biennalen öppnar och Karin
Åberg Waern guidar oss där under ca under ca 4 timmar. Därefter kan man välja att titta vidare på
Biennalen på egen hand eller lämna Giardini för strövtåg i staden, besök på något av stadens många
museer (tex Guggenheim-museet några minuters promenad från hotellet) eller andra attraktioner.
Middag och lunch på egen hand.
Fredag den 14 oktober. Biennalen – Arsenalen
Upplägget följer samma modell som torsdagens biennalbesök i Giardini. Även Arsenalen – det
numera nerlagda varvsområdet från Venedigs storhetstid - är intressant och ett utmärkt område för
fördjupning under eftermiddagen – om man inte föredrar att ta sig tillbaka till staden. Gemensam
middag i staden.
Lördag den 15 oktober. Avresedag
Efter frukost på hotellet tar vi oss till flygplatsen för hemfärd. Flyget avgår kl 13.05 och landar på
Arlanda kl 15.35.

PRIS & A NM ÄL A N
Resan kostar 15 700 kr per person
I priset ingår: Flyg med Norwegian, 4 nätter på Hotel Belle Arti i Venedig (dubbelrum – enkelrumstillägg
3.500 kr), trestjärnigt hotell inkl frukost (www.hotelbelleartivenice.com), 2 luncher, 3 middagar exkl dryck,
transporter, inträde och guidning enligt program, högtalarutrustning, vaporettobiljett för 3 dagar, svenskoch/eller engelsktalande lokalguider, resevärdskap från Vännerna 3 pers- varav en resa betald av medresenärerna.
Tillkommer €3,50 per person och natt, cirka 133 kr totalt/ person. Det är en stadsskatt som var och en
måste betala på plats till hotellet.
Anmälan till resan hos Trans/ Touring – Anki Schölin
Maila anmälan till anki.scholin@transtouring.se eller tel 070 768 47 18. Vi tar emot bokningar i
turordning. Handpenning 1.500 kr betalas senast 15 juli efter att du fått resebevis från Trans/Touring.
Slutbetalning görs en månad före avresa.
För att resan ska bli av måste minst 20 personer ha anmält sig senast den 20 juni.
Trans/Touring reserverar sig för pris- och valutaändring samt ändring i program utanför egen
kontroll. Trans/Touring följer resp. flygbolags regler och Sv. Resebyråföreningens villkor för
paketresor, som bifogas vid bekräftelse av bokning.

