
 

 

VIATGE A PORTO /// DIES 10, 11 i 12 DE MAIG DE 2019  /// COAC Tarragona 
 

Divendres 10 de maig  

Matí 

 Sortida en autobús de Reus a les 5:00h i de Tarragona a les 5:15h 
 7:30h Vol BCN-OPO (Horaris pendents de confirmar) 
 Trobada amb l'arquitecte guia a l'aeroport i trasllat amb autobús. 
 Casa de Chá da Boa Nova (Alvaro Siza) 
 Piscina das marés de Leça (Álvaro Siza) 
 Casa de la Arquitectura (Guilherme Machado Vaz) 
 Dinar 

Tarda  

 Visita al despatx de l'arquitecte Nuno Valentim. 
 Atelier des Créateurs (Nuno Valentim) 
 Trasllat a l'hotel  

Dissabte 11 de maig  

Matí 

 Habitación Social Bouça (Siza)  
 Facultat d'Arquitectura de Porto (Siza)  
 Fundació Serralves (Siza) (pendent de confirmar) 
 Dinar de grup 

Tarda 

 Tarda Lliure 
 Casa de las Artes (Souto de Moura) 
 Avinguda Aliados (Siza i Souto de Moura) 
 Estació de metro S. Bento (Siza) 
 Casa dos 24 (Fernando Távora) 
 Bar do Cálem (Cristina Guedes i Francisco Vieira Campos) 
 Pont de D. Luís  
 Gaia Cable Car (Cristina Guedes i Francisco Vieira Campos) 
 Mercado del Bom Sucesso (ARS arquitectos) 

Diumenge 12 de maig  

Matí 

 Esmorzar a l'hotel 
 Casa da Música (OMA, Rem Koolhaas)  

Tarda 

 Trasllat a l'aeroport en autobús.  
 15:45h Vol Porto-Bracelona 
 Arribada a BCN i trasllat en autobús a Tarragona i Reus. 
 
 

PREU 

490€ / 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.  

INSCRIPCIONS 

El termini d'inscripció finalitza el dia 17 de març de 2019. Cal que envieu un 
correu a tarragona@coac.net. 

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 200€ al número de compte  

 IBAN: ES75 3183 4300 7000 0000 4651 

El viatge inclou: 

 Transport amb autobús de Reus-Tarragona a l'Aeroport del Prat, 
anada i tornada. 

 Bitllet d'avió anada i tornada BCN-OPO / OPO-BCN  
 Trasllats de l'aeroport de Porto a la ciutat, anada i tornada. 
 Autobús privat durant el divendres. 
 Allotjament de 2 nits en habitació doble a Porto en hotel de 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. 

El viatge NO inclou:  

 Els trajectes en transport públic si cal agafar-los puntualment.  
 Dinars i sopars 

 

L'organització es reserva la possibilitat de modificar el contingut d'aquest 
programa. 
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PORTO 

 

    
Casa de Chá da Boa Nova (Alvaro Siza) Piscina das marés de Leça (Álvaro Siza) Casa de la Arquitectura (G. Machado Vaz) 

    
Casa dos 24 (Fernando Távora) Bar do Cálem (Cristina Guedes i Francisco Vieira Campos) Gaia Cable Car (Cristina Guedes i Francisco Vieira Campos) 

  
Facultat d'Arquitectura de Oporto (Siza) Casa da Música (OMA, Rem Koolhaas)  
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