Fredag 7. Februar 2020 – 2 dager

Operatur til Kristiansund
Kulturoppelvelse på Nordmøre

Grunnpris
Enkeltrom
Depositum

kr.
kr.
kr.

3.300,295,150,-

Inkludert i pris:
 Dagseiling med Hurtigruten
 Lunsj på Hurtigruten
 Billett til Turnadot
 Kveldsmat etter operaen
 Overnatting i dobbeltrom
 Transport i henhold til program
 Reise i moderne turbuss
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker
ens liv.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som beriker ens
liv.
Nils Kjær

Fredag 7. februar kl. 8.45
Oppmøte ved landgangen til Hurtigruten hvor dere blir vi møtt av reiseleder som deler ut
alle nødvendige reisedokumenter og informasjon. Avgang fra Trondheim 9.45. Vi seiler
sørover langs kysten mot Nordmøre og Kristiansund som ligger vakkert til, ytterst mot
Atlanterhavet. Lunsj serveres fra kl. 11.30 og alle må være ferdige spist før kl. 14.30. Tiden
om bord er disponibel. Vi ankommer Kristiansund kl. 16.30, og på kaia står en buss fra
Thorleifs Bussreiser merket med Vega Reiser. Herfra kjører vi til hotellet for innsjekk. Kl.
18.00 blir det felles busstransport opp til Festiviteten hvor kveldens operaforestilling
«Turnadot» finner sted kl. 19.00. Forestillingen varer omtrent 3 timer.
Opera i tre akter av Giacomo Puccini. Libretto av Giuseppe Adami og Renato Simoni og
etter et skuespill av Carlo Gozzi. Turandot er Puccinis siste verk og er en av
operalitteraturens store klassiske operaer. Turandot er et maktspill som flommer av
følelser. Her er hat, kjærlighet, lidenskap og erotikk og operaens mest berømte avsnitt er
Turandots entré og ikke minst Calafs arie «Nessum Dorma». Puccini arbeidet med Turandot
i tre år, men rakk ikke å fullføre opera-en før han døde. Den ble uroppført i Milano i 1926.
Handlingen foregår i Kina, og dramatikken utspiller seg rundt den vakre, men iskalde
prinsessen Turandot. Den som vil gifte seg med henne må løse tre gåter, hvis ikke mister
de livet. Mange forsøker, men hun får nådeløst sine beilere halshugget én etter én. Inntil
den ukjente prinsen Calaf entrer scenen…
Etter forestillingen blir det felles transport til Thon Hotell, hvor det kl. 22.00 serveres
kveldsmat i hotellets restaurant.
Lørdag 8. februar kl. 11.00:
Vi begynner dagen med frokost. Vi sjekker etter hvert ut, og møtes klare for avreise. Da
kjører vi med buss tilbake til Trondheim, via Valsøyfjorden. Underveis blir det noen stopp
for benstrekk, og vi ankommer Trondheim omtrent kl. 16.00
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