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Viatge a Zürich
2017
Imatge:
Europaallee © Stefan Müller

Lloc: Viatge a Zurich
Demarcació : Tarragona
Data inici : Divendres, 3 novembre, 2017
Data fi : Diumenge, 5 novembre, 2017
Horari: Es detalla al programa del viatge
Tornar
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La Demarcació de Tarragona del COAC organitza un viatge a Zürich els dies 3, 4 i 5 de
novembre de 2017. Es tracta d'una molt bona oportunitat per conèixer l'arquitectura més
rellevant d'aquesta ciutat. Podeu descarregar el programa del viatge aquí. [3]

PROGRAMA
Divendres 3 de novembre
Matí
- Vol de Barcelona a l'aeroport de Zürich
- Swiss - BARCELONA (BCN) 09:45h - ZÜRICH (ZRH) 11:40h
- Visita al conjunt cooperatiu Hunziker Areal (Futurafrosch GmbH, Sabine Frei & Kornelia
Gysel)
- Visita al conjunt Europaallee (Max Dudler Architekt)
- Dinar lliure
Tarda
- Visita al conjunt cooperatiu Kalkbreite (Mueller Sigrist architekten)
- Descans a l?hotel
- Recorregut per zona Langstrasse
- Sopar de grup a la zona de Langstrasse

Dissabte 4 de novembre
Matí

-

Esmorzar a l'hotel
Visita al conjunt centre d?art i museu del Disseny Toni Areal
Recorregut per ZürichWest i cafè a la PrimeTower (Gigon / Guyer)
Dinar lliure

Tarda
- Visita al Museu Kunsthalle (Gigon / Guyer)
- Visita a un estudi d'arquitectura local (pendent de concretar)
- Sopar lliure a the Viadukt

Diumenge 5 de novembre
Matí
- Esmorzar a l'hotel
- Visita al Museu Kunsthouse / Swiss National Museum (opcionals)
- Passeig pel casc antic pel llac Zurich fins al pavelló Le Corbusier
Tarda
- Dinar lliure.
- Resta de la tarda lliure i trasllat cap a l'Aeroport.
- Vol de tornada.
- Swiss - ZÜRICH (ZRH) 17:25h - BARCELONA (BCN) 19:10h

PREU
450€ +IVA / persona. En habitació doble. (Per inscripcions dins de termini)
Aquests preus són aplicables als arquitectes col·legiats.
Si desitja allotjar-se en una habitació individual, s'aplicarà un suplement de 110 € .
Els bitllets d'avió tindran despeses de cancel·lació a partir de la seva emissió, segons normes
de la companyia aèria i tipus de tarifa.

INSCRIPCIONS
Podeu fer la reserva enviant un correu a tarragona@coac.net [4]
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2017.
Si us apunteu fora de termini els preus pot ser que s'incrementin perquè estan subjectes a
disponibilitat en el moment de realitzar la reserva ja que no es pot efectuar cap bloqueig dels
vols de la companyia aèria.
Places limitades. Un cop exhaurides les places disponibles l'organització tancarà les
inscripcions.

Per formalitzar la inscripció cal:
- Enviar la fotocòpia del DNI tarragona@coac.net [4]
- Fer el 1er pagament de 250€ al número de compte

IBAN: ES75 3183 4300 7000 0000 4651

El viatge inclou:
- Bitllet d'avió anada i tornada BCN-ZRH / ZRH-BCN
amb equipatge de mà.
- Allotjament de 2 nits en habitació doble a l'hotel Sorell Hotel Rutli.
- L'esmorzar a l'hotel.
- L'accés als edificis privats que es visitaran.
- Guia impresa dels edificis que es visitaran.
- Ens acompanyaran guies arquitectes durant tot el viatge.
- L'assegurança del viatge.

El Viatge NO inclou:
- Els trajectes en transport públic de l'aeroport a Zürich. Anada i tornada.
- Els transports per dins la ciutat.
- Les entrades als museus que es visitaran.
- Dinars i sopars
L'organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d'aquest programa.
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