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BYGGNADSTEKNISKA FÖRENINGEN
I GÖTEBORG

BTF´s veteransektion inbjuder sina medlemmar
med gäster på en bussresa till

MALMÖ/KÖPENHAMN den 19-20 augusti
Fredag morgon lämnar vi Göteborg för färd i egen buss söderut.
Målet är Malmö där vi skall guidas runt i denna expansiva stad med sin nya Citytunnel, byggnation i
Västra hamnen samt Malmö Arena.
Fulla av intryck från Malmö fortsätter vår färd över Öresundsbron till Köpenhamn, vi passerar
den nybyggda stadsdelen Örestad innan vi checkar in på vårt hotell i södra Köpenhamn.
På kvällen har vi gemensam middag.
Lördag morgon efter frukost åker vi in till Köpenhamns centrum och Nyhavn, med studiebesök på
Köpenhamns senast byggda teater – Skuespilhuset, placerat mitt emot operan.
Efteråt lite ledig tid för att titta på stan – kanske shoppa – samt inta lunch på egen hand.
Stärkta fortsätter vi utmed Strandvägen till konstmuséet Louisiana, där vi släpps lösa för att njuta av
all dess konst. Aktuellt är David Hockney ( Me draw on iPad) samt Arkitekturens gränser (III och IV).
Innan vi lämnar Danmark får vi öl och smörrebröd på en dansk kro.
Hemresan sker med färja Helsingör/Helsingborgoch därefter direkt Göteborg.
Program se baksidan på inbjudan.
Resan kommer att ske i regi med Erlings Resor, max 49 deltagare (min 40 för att resan skall äga rum).
Kostnad för resan är subventionerad till 1975 kronor/ person
Tillägg för enkel rum 325:- ; kostnad för frivilligt avbeställningsskydd är 100:-/ person
I priset ingår fika dag 1, lunch dag 1, guider i Malmö, middag dag 1.
Övernattning i dubbelrum med frukost, visning av Köpenhamns Skuespilhus
Inträde på Louisiana samt öl/smörrebrod på dansk kro före hemresan.
Alla vägavgifter,brokostnader och färjekostnader.
Anmälan ska ske till Erlings resor på telefon 0346 – 19615 mellan den 27 juni och 15 juli.
Frågor om resan kan ställas till Carin Abrahamson 0706 – 30 61 08 eller e-post sten.ericsson.arkitektkontor@telia.com
eller till Erlings Resor

Carin, Michael och Sven-Eric hälsar Er välkomna.

Program
19 augusti
07.00
09.30 – 10.00
11.15

12.45
13.45 – 15.45
16.00
17.30
19.00

Avfärd från Exercishuset Heden
Kaffe med fralla på värdshuset Parken i Ängelholms Hembygdspark
Ankomst Malmö Centralstation där lokalguide möter för en stadsrundtur både 		
till fots och med buss
Här kommer vi titta på nybyggda stationer till Malmös nya citytunnel
både vid Centralstationen och Triangeln.
Vi kommer passera Turning Torso m fl byggnader i Västra Hamnen
Ankomst Malmö arena för lunch
Presentation av arenan och guidad rundvandring
Avfärd för resa över bron till Köpenhamn.
inkvartering på vårt hotell
middag på hotellet

20 augusti 		
07.00
08.15
09.30 – 10.45
10.45 – 13.45
13.45
15.00 – 16.30
16.45
17.30
18.20
21.30

Frukost på hotellet
Avfärd för att åka genom Örestadsområdet fram till Nyhavn
Visning av Skuespilhuset
Ledig tid för shopping och lunch på egen hand
Avresa för färd utefter Strandvejen upp till Louisiana
Egen rundvandring inne på museet.
Öl och smörrebröd på Gl. Humlebaek kro
Avfärd till Helsingör
Färja Helsingör / Helsingborg
Ankomst Göteborg Exercishuset Heden

Har du en e-postadress, men inte har lämnat den till föreningen gör det nu !!
Skriv ett mail till sten.ericsson.arkitektkontor@telia.com

