
Res med SAABs konstförening till Venedig den 3 – 8 oktober 2017 

Staden & Konstbiennalen 

 

 
 

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, sina kyrkor och museer och sin fascinerande historia 

samt - 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 2017 års Konstbiennal, den femtiosjunde i ordningen, som har 

temat Viva Arte Viva. 120 konstnärer från 51 länder är inbjudna till huvudutställningen, och 

för 103 av dessa är det första gången som de deltager. Biennalen utspelar sig i två i sig 

intressanta områden: Arsenale, det gamla varvsområdet och hamnen för Venedigs flotta under 

stadens storhetstid och Giardini, Venedigs stadspark som anlades av Napoleon, som lät 

dränera ett träskområde för att skapa en publik trädgård. 

 

Vår ciceron är Jan Torsten Ahlstrand, konstskribent och f.d. museichef, som har lett många av 

våra tidigare resor. Han har besökt Venedig ett 20-tal gånger och följt den vartannat år 

återkommande Biennalen ända sedan 1976. I Italien måste man enligt lag också ta hjälp av de 

lokala guiderna. 

 

 

 

 

 

 



ÖVERSIKTLIGT PROGRAM 

 

Tisdag den 3 oktober. Ankomstdag 

Avresa med flyg KLM kl. 06.10 via Amsterdam till Venedigs flygplats Marco Polo, där vi 

landar kl. 10.50 Därifrån tar vi oss med egen båt till Lido och vårt Hotel Helvetia. Vi äter 

lunch i närheten av hotellet och därefter tar vi oss med Vaporetton till Venedig. Vi gör en 

vandring i centrum och besöker Piazza di San Marco och Basilica di San Marco. 

Vi åker tillbaka till Lido för gemensam välkomstsupé i närheten av hotellet. 

 

Onsdag den 4 oktober. Biennalen – Giardini 

Dags för första dagen på Biennalen! Vi får en tvådagarsbiljett och vi börjar på förmiddagen 

när Biennalen öppnar i Giardini med den ena huvudutställningen samt nationspaviljongerna 

(öppet kl. 10-18). Heldagsprogram med avbrott för lunch. 

Lunch och middag på egen hand. 

 

Torsdag den 5 oktober. Biennalen – Arsenale 

Arsenale med den andra huvudutställningen i Arsenalens forna repslageri samt olika 

nationsutställningar på det mycket vidsträckta Arsenalsområdet. Heldagsprogram med avbrott 

för lunch. 

Lunch och middag på egen hand. 

 

Fredag den 6 oktober. Palazzo Ducale och ledig halvdag   

Under förmiddagen besök i Palazzo Ducale med guidad rundvandring i Venedigs förnämsta 

sekulära byggnad, varifrån den venezianska republiken styrdes i århundraden.                     

Resten av dagen för självstudier, shopping och egna nöjen, kanske t.o.m. ett dopp i 

Adriatiska havet? 
Anm. För dem som är sugna på icke programlagda museibesök rekommenderas: 1) Museo Correr vid Piazza di 

San Marco (Venedigs stadsmuseum som under Biennalen också brukar ha en stor konstutställning); 2) Museo 

del Settecento i Ca’ Rezzonico (Venedigs 1700-talsmuseum); 3) Scuola Grande di San Rocco (med Tintorettos 

berömda svit av plafondmålningar nära den stora franciskanerkyrkan Frari med bl.a. Tizians gravmonument). 

Under Biennalen brukar det också pågå intressanta utställningar i några av Venedigs många palats, t.ex. i 

Fiatägda Palazzo Grassi vid Canale Grande. 

 

Vi kommer också före resan att ge information om konserter med klassisk musik där vi kan hjälpa till att beställa 

biljetter. Kvällskonserter med Vivaldis musik är frekventa i Venedigs kyrkor. 

 

Lördag den 7 oktober. Museibesök 

Under förmiddagen besöker vi Galleria dell’ Accademia med klassiskt venezianskt måleri 

från de gyllene åren. Under eftermiddagen blir det Peggy Guggenheim Collection, det privata 

museet med världsberömd samling av modern konst. Samt Basilica di Santa Maria della 

Salute, en ståtlig barockkyrka som är ett landmärke nära Guggenheimmuseet. 

På kvällen gemensam avslutningssupé.  

 

Söndag den 8 oktober. Avresedag – Murano - flygplatsen 

Efter frukost på hotellet tar vi oss till flygplatsen för hemfärd. På vägen stannar vi i Murano 

för ett besök i glasmuseet. Murano är ett mini-Venedig som är berömt för sina glashyttor och 

sitt glasmuseum. Därefter gemensam lunch och sedan fortsätter vi till flygplatsen. Flyget 

avgår kl. 16.55 och via Amsterdam igen för att landa i Linköping  kl. 22.40. 

 

 

 

 



Resan kostar 14 990 kr per person 

Enkelrumstillägg 2 300 kr 

I priset ingår: Flyg med KLM, 5 nätter i delat dubbelrum på Hotel Helvetia på Lido, 

trestjärnigt hotell inkl. frukost (www.hotelhelvetia.com ), 2 luncher, 2 middagar inkl. viss 

dryck, transporter, 6 museientréer, 2 dagars biljett till Biennalen och guidning enligt program, 

högtalarutrustning, vaporettobiljett för hela tiden, svensk och/eller engelsktalande lokalguider, 

ciceron Jan Torsten Ahlstrand under hela vistelsen. 

 

Tillkommer €2,80 per person och natt, cirka 145 kr totalt/ person. Det är en stadsskatt som var 

och en måste betala på plats till hotellet. 

 

Trans/Touring reserverar sig för pris- och valutaändring samt ändring i program utanför egen 

kontroll. Trans/Touring följer resp. flygbolags regler och Svenska Resebyråföreningens 

villkor för paketresor, som bifogas vid bekräftelse av bokning. 


