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PÅSKQUIZ 2020

100% egna bilder från våra resor

10 bilder – 10 frågor

Maila dina svar till info@bktravelsolutions.se

Vinnarna koras och meddelas via mail/telefon efter påsk

LYCKA TILL!

http://www.bktravelsolutions.se/
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Fråga 1

Det här är ett underbart ställe som vi med våra grupper

återvänder till titt som tätt. En helt unik plats inte alltför långt

bort, dvs. klimatsmart och lokalt. Dessutom bjuder anläggningen

på många överraskningar och egen vinproduktion. De har en

superbra aktivitet som är ”Fångarna på Gården” och för de

vågliga kan man klättra inuti en gammal silo.

Vad döljer sig under vattenytan på bilden (förutom en och annan

fisk då)?

1. En undervattensbar

X. En undervattensbastu

2. En undervattenskrog 2



Fråga 2

I den här mysiga lilla byn vann Pernilla ”Pillan” Wiberg VM i

storslalom 1991. En av oss på BK Travel Solutions har gjort flera

säsonger här och kan varenda pist, vattenhål och ”must do” på

sina fem fingrar. Det är en riktig favorit bland våra

skidkonferenser.

Vad heter skidorten?

3



Fråga 3

Nu har vi kommit en bit ner på kontinenten och våra

arkitektkunder är extra lyckliga för att vi ordnat en privat visning

med en riktig arkitektguide in i denna byggnad. Vi är otroligt

stolta över vårt nätverk med utbildade arkitekter runt om i

världen som gärna och med sanslös kunskapsbank ställer upp

med guidning för att ge arkitektföretag rejält på fötterna. Vi är i

landet som gillar wienerschnitzel.

Vad heter arkitekten som ritat denna byggnad?

1. Otto Wagner

X. Zaha Hadid

2. Friedensreich Hundertwasser
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Fråga 4

Safari i norra Sydafrika! En poppis destination för våra

rekryteringsresor och vinnande säljteams-resor. Malariafri safari

med gott om djur tillsammans med kollegorna och grymt smidig

transportlogistik. Vad sägs om en mellanlandning, en timmes

transfer och sen är du framme! De grupper som kommer hem

från dessa resor med oss har en nämnare gemensamt: WOW!

Hur mycket väger en fullvuxen, manlig, trubbnoshörning?
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Fråga 5

En storfavorit i Italien som vi tänker på lite extra i dessa dagar. En 

familjeägd agriturismo/lantgård med egen vinodling, läcker mat, 

härlig pool , fantastisk innergård och underbara omgivningar. En 

gång hade vi konferensresa hit med hälsotema och 

maxpulsträning mellan vinrankorna. En annan gång körde vi 

Lamborghini och Ferrari på bana och avslutade med 

simhoppstävling i deras pool och sju rätters på kvällen (såklart 

med gårdens egna viner och grappa) 

Vilken är den högsta kvalificeringen av vin i Italien? 

1. A.O.C.

X. DOC 

2. DOCG
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Fråga 6

Den här staden är populär hos alla våra gäster. Studieresor,

arkitektresor, belöningsresor eller kulturresor. Syftet med resan

kan vara mångfacetterat och ändå trollbinder staden alla.

Distriktet på bilden var födelseplatsen för 1960-talets

motkulturrörelse och drar en mångsidig publik som vill uppleva

den historiska hippieatmosfären. Det är en salig blandning av

vintageklädesbutiker, skivaffärer, bokhandlare, sunkbarer och

avslappnade, stilblandade restauranger. Området har många

välbevarade viktorianska hem, inklusive det omskrivna Grateful

Dead House.

Var är vi och i vilket distrikt?
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Fråga 7

Vi befinner oss nu i en högt älskad stad hos speciellt en av oss på 

BK Travel Solutions, till och med så han/hon kallar denna stad sitt 

andra hem och talar språket som ett rinnande vatten. Den här 

gargoylen på bilden mötte dock ett fruktansvärt öde efter att 

fotot tagits. 

Vad hände och vilket datum?
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Fråga 8

Vi älskar att göra det lilla extra för våra gäster och bjuder gärna på

oväntade överraskningar som skapar minnen för livet. Detta är

ett sånt moment. Vår supersäljare Mats som fiolspelande Näcken

tillsammans med våra fantastiska projektledare Anders som

sjöjungfru. Någonstans i en skånsk å medan ca 100 personer

paddlade förbi under deras stora sommarkick-off. Helt normalt!

Hur många procent av våra resor år 2019 var inom Norden?

1. 10%

X. 25%

2. 33%9



Fråga 9

Denna bild togs när vi besökte Danmark och Tyskland tillsammans

med några av våra konst- och musikälskande kunder. Under våra

dagar besökte vi underbara ARos Konstmuseum i Aarhus,

konstnärsbyn Worpswede med Kunsthalle, Große Kunstschau

samt Modersohn-Haus. Ariadne auf Naxos förgyllde vår tillvaro.

Resans absoluta höjdpunkt ägde rum inne i denna byggnad på

bilden.

Vad heter byggnaden?

1. Staatsoper Hamburg

X. Ericusspitze

2. Elbphilharmonie 10



Fråga 10

Okej då, vi bjuder på denna som avslutning. Är det påsk så är det!

En påsk för många år sen spred vi lite extra härlig påskglädje på

Malmös gator. Våra kunder, samarbetspartners och prospekts

bjöds på både skratt och viss förskräckelse. Bakom en av

dräkterna döljer sig en av oss som varit med sedan starten och

projektlett otaliga succéprojekt sedan dess.

Var är Anders Dahlberg?
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