
 

 

VIATGE A BILBAO /// DIES 26, 27 i 28 D'OCTUBRE DE 2018 /// COAC Tarragona 
 

Divendres 26 d'octubre  

Matí 

 7:15h Sortida en autobús de Reus 
 7:30h Sortida en autobús de Tarragona 
 13:30h Arribada a Bilbao i dinar lliure 

Tarda  

 Visita a l'Estudi GC-Arquitectes (Loiu) amb obra pública 
construïda i elaborant projectes de regeneració urbana 
(Zorrozaurre i Estació Abando) 

 Visita a l'estadi de San Mamés (César Azcárate-IDOM) 
 Visita al Col·legi d'Arquitectes de Bilbao i inauguració de 

l'exposició de la X Biennal Alejandro de la Sota. 

Dissabte 27 d'octubre  

Matí 

 Esmorzar a l'hotel 
Recorregut en autobús per la comarca d'Uribe: 
 Estadi Lasesarre a Barakaldo  
 Ria i Pont Transbordador de Biscaia 
 Palau Bake Eder i Edifici Biscaytik 
 Parc infantil Moreaga Bidea a Berango 
 Cooperativa Kareabi (27 habitatges taxats municipals) i 

Haurreskola (escola infantil) a Urduliz 
 Centre de salut i granja fotovoltaica a Maruri 
 Anteiglesia de Santa Maria a Gatika (s. XVI) 
 Visita a Habitatge bifamiliar Passivhaus a Galdakao  
 Dinar a Galdakao 

Tarda 

 Torre Bolueta 
 Biblioteca Foral, IMB 
 Recorregut per l'arquitectura moderna del s. XX i contemporània 

del segle XXI a l'Eixample 
 Fi de les visites al nucli antic de Bilbao 

Diumenge 28 d'octubre  

Matí 

 Esmorzar a l'hotel 
 Museu Guggenheim i el nou barri d'Abandoibarra 

Tarda 

 Dinar lliure i retorn a Tarragona amb autobús 

PREU 

400€ +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 
140€.  

INSCRIPCIONS 

Cal fer la reserva prèvia, sense compromís,  abans del 8 d'agost de 2018.  

Podeu fer la reserva enviant un correu a tarragona@coac.net. 

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2018.  

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. 

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 
 Fer el 1er pagament  de 250€ al número de compte  

 IBAN: ES75 3183 4300 7000 0000 4651 

El viatge inclou: 

 Transport amb autobús : Tarragona- Bilbao / Bilbao-Tarragona 
 Autobús privat disponible durant tot el viatge. 
 Allotjament de 2 nits en habitació doble a l'hotel Mercure 

Jardines de Albia. 4 estrelles. 
 L'esmorzar a l'hotel. 
 L'Accés als edificis privats que es visitaran. 
 Guia impresa dels edificis que es visitaran. 
 Ens acompanyarà un guia arquitecte durant tot el viatge. 
 L'Assegurança del viatge.   

El viatge NO inclou:  

 Els trajectes en transport públic si cal agafar-los puntualment.  
 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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BILBAO 

 

   

Metro (N. Foster, 1995) Osakidetza (Coll-Barreu, 2008) Viviendas (Ferrater, 2011) 
 

   
Estadio San Mamés (IDOM, 2014) Vivienda bifamiliar (Pauzarq, 2013) Estadio Lasesarre (E., Arroyo. 2003) 

 

   
Ampliación MBBAA (L.M. Uriarte, 2001) Biblioteca Foral (IMB, 2007) Biblioteca U. Deusto (R. Moneo, 2005) 

 

   
Biscaytik (G-C, 2011) Cooperativa Kareabi Centro de salud Maruri 
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