Resa till Valencia för Svensk Form
27 – 30 april 2023

Valencia erbjuder avantgardistisk arkitektur, är en futuristisk konst- och vetenskapsstad och har många kreativa
och återkommande evenemang. Här föddes paellan och man har en blomstrande matscen med Michelin-stjärnor,
trendiga distrikt och udda tapasbarer. Valencia har blivit den första staden i världen att verifiera och certifiera
påverkan från all turismaktivitet, vilket gör Valencia till en världsreferens inom hållbarhetsområdet. Minutiöst
arbete görs samtidigt för att minska koldioxidavtrycket från de två miljoner besökare som kommer varje år. Under
2019 gjorde man framgångsrikt om tio av sina torg för fotgängare, och fler är på gång. Staden har också 150
kilometer cykelvägar och flera prioriterade cykelbanor. Man siktar på helt koldioxidneutral turism till 2030. Följ
med Svensk Form till det världsarvsskyddade Valencia, Spaniens tredje största stad, där vi upplever spännande
arkitektur och design.

Torsdag 27 april
Avresa med reguljärflyg i ekonomiklass från Arlanda kl. 09.35 till Amsterdam. Vi anländer kl. 11.35 och lyfter igen
14.05. 16.30 är vår beräknade ankomsttid. Här väntar buss och kunnig reseledare/guide från BK Travel Solutions.
Med på resan är också resvärd från Svensk Form. Vi reser en kort bit från flygplatsen österut mot kusten och in
till centrala Valencia, där vi checkar in för 3 nätter på fina Hotel Palau de la Mar, ett boutiquehotell med läcker
design och rymliga rum. (www.hospes.com/en/palau-mar/) Framför oss ligger en innehållsrik och njutbar helg vid
Spaniens medelhavskust. Denna kväll inleder vi med en välkomstmiddag inkl. dryck på trevlig restaurang.
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Fredag 28 april
Frukostbuffé på hotellet. Valencia-sonen Santiago Calatravas Ciudad de las Artes y las Ciencias, Konst- och
Vetenskapsstaden, är ett komplex av flera olika museer och kulturinstitutioner mitt i staden. Besökare får där ta
del av kultur, nöje, rekreation och beskåda spektakulär arkitektur. Detta är Valencias mest välbesökta attraktion
och planeringen påbörjades officiellt 1991. Vi gör ett guidat besök här. Alla byggnader är inte ritade av Calatrava.
Den oceanografiska parken är till exempel ritad av Félix Candela. Vi kommer också att besöka Calatravas
operahus. Vi besöker också en riktig kontrast: den lilla kyrkan San Nicolas.
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Vår utflykt fortsätter till det spännande hamnområdet där det dukas upp en paella-lunch på en trevlig strandnära
restaurang. Valencias Marina utökades då staden var värd för Americas Cup 2007. Trevlig och flott miljö med
havet som härligt blickfång. Las Arenas är Valencias stadsstrand med möjlighet till sol och bad, härliga
promenader och en fika eller drink i den fina miljön. Det blir gott om tid över för egna strövtåg denna och nästa
eftermiddag.
Valencia är utnämnt till World Design Capital 2022. Målet är att främja design och formgivare med entusiasm och
engagemang, att uppmuntra lokal stolthet och att fira fokusera på vikten av design i människors liv. Fokus ligger
på att involvera samhället och locka internationella besökare på ett hållbart sätt. Staden har dessutom klassats
som en ”Smart Sustainable City” i ett pågående FN-projekt att göra städer hållbarare för såväl invånare som
besökare. Vi får träffa en person som varit involverad i planeringen av WDC och höra hur tankarna gått inför
design-året och vad resultatet blivit. (Föreläsningens plats samt besöket i detalj preciseras närmare avresa.)
Förutom detta finns det ett otal intressanta platser att besöka på egen hand i Valencia. Här kommer några tips:

El Museo Nacional de Cerámica visar flera exempel på vacker keramik och dekorativ konst; hur det framställts
av de lokala hantverkarna, samt nationellt och internationellt. Även om keramiken är kärnan i samlingen finns
här även möbler, kläder, måleri och grafisk konst. Utsidan är en verkligen en skönhet i sig!
Mer spännande konst finns för den som beger sig till Bombas Gens. Det invigdes 2017 i Carlos Gens SL:s tidigare
fabrik där man tillverkade hydrauliska pumpar. Byggnaden byggdes av arkitekten Cayetano Borso di Carminati
1930. Den privata samlingen växer hela tiden och omfattar båda spanska och utländska konstnärer.
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Från Valencia kommer designer som Francis Montesimo och Alex Vidal. Även yngre designernamn hittar man i
de lokala butikerna, Tonuca och Dolores Cortés till exempel. Gatorna runt Plaza del Tossal har många butiker
med lite yngre designmärken. En av världens främsta juvelerare kommer från Valencia: Vicente Gracia. Kul
fönstershopping om inte annat! Om man intresserar sig för design och formgivning utöver fashion-scenen är
utbudet stort gällande porslin, köksartiklar och traditionellt hantverk som lädervaror och flätat gods (korgar).
Kolla runt Calle Colon samt Plaza Redonda och Calle de las Cestas. Passa på att shoppa i de roliga butikerna.
Kvällen står till eget förfogande.
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Lördag 29 april
Frukostbuffé på hotellet. El Carmen är Valencias gamla stad och har såväl sevärdheter som shopping, trevliga
caféer och restauranger. Det är här det mesta av nattlivet utspelar sig. Den stora matmarknaden och saluhallen
Mercado Central ska vi heller inte missa. Närodlad mat finns överallt och avnjutes gärna med lokala drycken
Aqua de Valencia, baserad på cava. Mercado Central lär vara en av de äldsta saluhallarna i Europa.
Stadens Botaniska trädgård är från 1500-talet och kan visa upp mer än 3000 olika träd, palmer och växter. Det
är den äldsta i sitt slag i Spanien, från 1567, och har använts i över 200 år som plantering av medicinska örter.
För den museiintresserade finns El Museo de Bellas Artes. Det grundades 1913 och kan visa upp mer än 2000
verk, främst 1300-1600-talsmåleri, bland dem verk av Diego Velázquez, El Greco, Goya, Gonzalo Pérez och
Pinturicchio. Samlingen återfinns i en vacker 1700-talsbyggnad. En av höjdpunkterna är rummet helt ägnat åt
stadens egen impressionist Joaquín Sorolla. Instituto de Valencia de Artes Modernas (IVAM) blev 1989 landets
första centrum för modern konst. Sedan des shar man spelat en viktig roll för spansk och europeisk samtidskonst.
Den s.k. medelhavsdieten har förklarats som immateriellt världsarv av UNESCO år 2010. Kvällens avskedsmiddag
äter vi tillsammans på Alma de Temple (www.almadeltemple.com) i en mycket speciell miljö inramad av de
gamla arabiska murarna från 1100-talet. Krögaren är en kvinna, den relativt unga Sara Olmedo, utbildad i
Barcelona och betraktad som ett stjärnskott på Valencias restauranghimmel. Middag med dryckespaket ingår.

Söndag 30 april
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Frukostbuffé på hotellet. Det blir en välförtjänt sovmorgon och tid på egen hand innan vi reser mot flygplatsen
på eftermiddagen. 17.15 lyfter vi mot Amsterdam, där vi landar 19.55. 20.50 går vidare flyg mot Arlanda och vår
beräknade landningstid är 22.55. (Vi kan även erbjuda flyg t/r Landvetter och Köpenhamn om det skulle finnas
deltagare som önskar flyga därifrån. För den som ev. vill ordna sin egen resa med t.ex. tåg drar vi av flygkostnaden.
Hör med oss.)
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Resmål:

Resa till Valencia för Svensk Form – tema: design, arkitektur och hållbarhet

Datum:

27 – 30 april 2023

Logi:

Valencia: Hospes Palau de la Mar. Ett småskaligt boutiquehotell med läcker design och
fantastiskt läge. Rymliga, fräscht inredda rum i en historisk byggnad med maritimt förflutet.
Bar och restaurang samt spa finns på hotellet. www.hospes.com/en/palau-mar/

Flyg:

Reguljärflyg med KLM i ekonomiklass inkl. bagageavgift exkl. flygskatt exkl. seatingavgift.
(Om man väljer plats i samband med online-incheckning 24 tim. före avresa är det kostnadsfritt.)
Ut: Arlanda-Amsterdam 09:35-11:35 och Amsterdam-Valencia 14:05-16:30
Hem: Valencia-Amsterdam 17:15-19:55 och Amsterdam-Arlanda 20:50-22:55

Pris:

SEK 18 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 25-30 betalande)

I priset ingår:

Reguljärflyg i ekonomiklass med KLM exkl. flygskatt inkl. bagageavgift
Modern helturistbuss för alla lokala transporter
3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost
Välkomstmiddag inkl. dryckespaket dag 1
Paella-lunch inkl. ett glas vin, bordsvatten samt kaffe dag 2
Avskedsmiddag inkl. dryckespaket dag 3
Guidad rundtur med fokus på arkitektur
Besök Arts & Science-City, i Calatravas operahus samt i San Nicolas-kyrkan
Besök och föreläsning inom ramen för World Design Capital 2022 - design samt hållbarhet
Kunnig reseledare/guide från BK Travel Solutions (Katarina Nilsson)
Medverkan av representant från Svensk Form
Bidrag till Fly Green Fund för reducerad klimatpåverkan, läs mer under Klimatavtryck
Skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %)

Tillkommer:

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 700:- )

Frivilliga tillägg:

Enkelrum: 3 400:- (3 nätter) Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris

Villkor:

Priset är beräknat på 25-30 gäster med gällande dagskurs (EUR 10,60). 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. Resan är en paketresa och lyder under paketreselagen.

Klimatavtryck:

Resa utan flyg:

Anmälan
& kontakt:

✓

BK Travel Solutions samarbetar med Fly Green Fund, som är en ekonomisk förening, utan
vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid
flygresor. Ett sätt att minska klimatpåverkan från flyg är att flyga mindre. Men vissa resor är
svåra att göra med andra transportmedel och resandet i sig är viktig för att både utbyta
kunskap, erfarenheter och varor − och inte minst för att bidra till en mer öppen och tolerant
värld. Därför är det viktigt att utsläppen från flyget minskar. Det uppnås genom
teknikutveckling, bränslesnåla flygplan och satsning på förnybart bränsle. Fly Green Fund
bidrar till att fossilt bränsle ersätts med biobränsle och ser därmed till att minska utsläppet,
inte bara kompensera för det i efterhand. https://flygreenfund.se
För den som inte vill flyga till Valencia, men ändå delta i resan på plats går detta bra. Om man
på egen hand kör bil, åker buss eller tåg, så drar vi av flygkostnaden 4 500:- från resans pris.
Tåg bokas ca 3 månader före avresedatum. Se t.ex. https://rail.cc/sv/tag/stockholm-till-valencia
BK Travel Solutions Telefon 040-60 60 220 (mån-tors 09-14) mail: info@bktravelsolutions.se
Sista anmälningsdag: 30 september
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