VIATGE A GINEBRA///Dies 6,7 i 8 de novembre de 2015 /// COAC Tarragona
Divendres 6 novembre 2015

PREU

Matí

350€ / persona. En habitació doble.






Vol BCN-GVA. BCN 08:40h - Ginebra 10:20h
Sortida en autobús fins a Lausanne i visita del EPFL (sanaa)
Dinar al mateix campus
Tornada en autobús cap a Ginebra

Tarda





Visita a IMMEUBLE CLARTÉ (le Corbusier)
Visita als estudis d'arquitectura BASSI·CARELLA / PICTET
Resta de la tarda lliure per visitar la ciutat
Sopar informal a Bains des Paquis situat al mig del llac Léman (fondué)

Aquests preus són aplicables als arquitectes Col·legiats.
Si desitja allotjar-se en una habitació individual s'aplicarà un
suplement de 110 € .
Els preus estan subjectes a disponibilitat en el moment de realitzar
la reserva ja que no es pot efectuar cap bloqueig en tractar de
tarifes LOW COST.
Els bitllets d'avió tindran despeses de cancel·lació a partir de la seva
emissió , segons normes de la companyia aèria i el tipus de tarifa.

Dissabte 7 novembre 2015

INSCRIPCIONS

Matí

Places limitades. Un cop exhaurides les places disponibles
l'organització tancarà les inscripcions.

Visita a 4 obres que formen part de l'exposició que es podrà veure a partir
del novembre a la COAC Tarragona.






LOGEMENTS FOYER DE SÉCHERON ( Atelier MPH )
MAISON DES ESTUDIANTES ( Lacroix_Chessex )
IMMEUBLE DE LOGEMENTS " DU - BOIS - Melly ( Bugno )
LOGEMENTS ET CRECHE RUE DEU CENDRIER ( Jacaud / Sergison_Bates )
Passeig i dinar al barri de les Bains

Per formalitzar la inscripció cal:



El viatge inclou:








Tarda



Visita guiada al MUSEU ETNOGRÁFIC ( Graber_Pulver )
Resta de la tarda lliure per visitar la ciutat

Diumenge 8 novembre 2015
Matí



Enviar la fotocòpia del DNI tarragona@coac.net
Fer el 1er pagament de 200€ al número de compte
IBAN: ES75 3183 4300 7000 0000 4651
Bitllet d'avió anada i tornada BCN-GVA / GVA-BCN sense maleta
facturada. Només equipatge de mà.
El transport en autocar per Ginebra
Allotjament de 2 nits en habitació doble a l'hotel Ibis StylesGeneveGare.
L'esmorzar a l'hotel
L'accés als edificis que es visitaran
Guia arquitectònica del viatge

El Viatge NO inclou:



Dinars i sopars

L'organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut
d'aquest programa
Més informació aquí

Visita al PAVILLON SICLI (Isler)
Visita guiada a CITÉ DU LIGNON (Adore).

Tarda


Vol GVA-BCN. Ginebra 19:15h - BCN 20:40h

Organitza

Patrocina

