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Viatge a
Brussel·les 2019
Imatge:
© Demarcació de Tarragona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

Entitat Organitzadora : COAC
Lloc: Viatge a Brussel·les
Demarcació : Tarragona
Data inici : Divendres, 25 octubre, 2019
Data fi : Diumenge, 27 octubre, 2019
Horari: Consultar programa
Tornar

[2]

La Demarcació de Tarragona del COAC, en el marc del cicle Import Wallonie Bruxelles [3],
organitza un viatge a Brussel·les els dies 25, 26 i 27 d'octubre de 2019. Es tracta d'una molt
bona oportunitat per conèixer l'arquitectura més rellevant d'aquesta ciutat.
Podeu descarregar el programa del viatge aquí. [4]
PROGRAMA
Divendres 25 d'octubre
Matí
Sortida en autobús de Reus i de Tarragona.
Vol BCN-BRU 9:25h -11:30h (Vol pendent de confirmar)
Visita Faculté d?Architecture La Cambre Horta
Visita a l?arquitectura del centre de la ciutat
Cervesa col·lectiva i dinar al bar Belga
Tarda
Visita casa Víctor Horta
Visita a l?estudi d?arquitectura A229 i ruta arquitectònica.
Descans a l?hotel
Sopar de grup a la zona de Ixelles
Dissabte 26 d'octubre
Matí

Esmorzar a l?hotel
Visita MAD Brussels ? Le Centre de la Mode et du Design amb els arquitectes de V+ et
Rotor - Place du Nouveau Marché aux Grains 10.
Dinar a la zona de les visites.
Tarda
Visita JOURDAN amb els arquitectes de Ledroit-Pierret-Polet ? Rue Jourdan 30.
Visita METAL amb els arquitectes d? AgwA ? Rue du Métal 40.
Visita Atelier Claus amb els arquitectes d? Ouest ? Rue Crickx 13
Descans a l?hotel
Sopar lliure al centre històric.
Diumenge 27 d'octubre
Matí
Esmorzar a l?hotel
Museu del Còmic
Passeig pel casc antic i Grand Place
Tarda
Trasllat a l'aeroport.
Vol BRU-BCN 18.30h-20.30h (Vol pendent de confirmar)
Arribada a BCN i trasllat en autobús a Tarragona i Reus.
PREU
550€ / persona. En habitació doble. (Per inscripcions dins del termini)
Aquests preus són aplicables als arquitectes col·legiats i acompanyants.
Si desitja allotjar-se en una habitació individual s'aplicarà un suplement.
INSCRIPCIONS
Places limitades. Un cop exhaurides les places disponibles l'organització tancarà les
inscripcions. Podeu fer la reserva prèvia sense compromís enviant un correu a
tarragona@coac.net [5], abans del 8 d'agost.
El termini d'inscripció finalitza el dia 4 de setembre de 2019.
Si us apunteu fora de termini els preus s?incrementaran perquè estan subjectes a
disponibilitat en el moment de realitzar la reserva.
Per formalitzar la inscripció cal:
Enviar la fotocòpia del DNI a tarragona@coac.net
[6]Fer el 1er pagament de 200€ al número de compte
IBAN: ES57 3183 4300 7610 1248 2921
El viatge inclou:
Transport amb autobús de Reus-Tarragona a l'Aeroport del Prat, anada i tornada.
Bitllet d'avió anada i tornada BCN-BRU / BRU-BCN

Allotjament de 2 nits en habitació doble a Brussel·les en hotel de 4 estrelles. Radisson
RED Hotel Brussels.
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.
El Viatge NO inclou:
Trajecte de l?aeroport de Brussel·les a la ciutat. Anada i tornada.
Els trajectes en transport públic per la ciutat.
Dinars i sopars
L'organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d'aquest programa.
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