VIATGE A LA COMUNITAT VALENCIANA
Del 22 al 25 de febrer de 2018
Com ve sent habitual els darrers anys, l’AADIPA ha organitzat un viatge relacionat amb la temàtica del Curset,
que enguany s’ha programat del 22 al 25 de febrer (ambdós inclosos) i té per destí la Comunitat Valenciana. Es
visitaran diverses actuacions en el patrimoni arquitectònic de les províncies de València i Castelló, totes elles
d’especial interès, sempre acompanyats dels professionals que hi han intervingut.
El programa és el següent:

Dijous 22 de febrer: VALÈNCIA
06:20

Trobada a la porta d’entrada de l’estació de Sants, Barcelona (plaça dels Països Catalans)

06:40

Embarcament al tren (Euromed)

07:00

Trajecte Barcelona-València

10:00

Hora prevista d’arribada a València (estació de Joaquín Sorolla)

10:30

Trasllat a l’hotel per deixar les maletes

11:00

Inici del recorregut 1 per València (a peu): Estació del Nord, Mercat Central i Llotja de la Seda,
acompanyats per Manuel Ramírez Blanco, arquitecte de la Universitat Politècnica de València
autor, juntament amb Javier Benlloch Marco, de la restauració d’aquest últim edifici.
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14:00

Dinar

16:00

Inici del recorregut 2 per València (a peu): Catedral, Miquelet i Banys de l'Almirall, acompanyats
per Julià Esteban Chapapría, arquitecte Cap del Servei d’Arquitectura de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (1993-2011).
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20:00

Sopar lliure

Divendres 23 de febrer: SAGUNT-BETXÍ
09:00

Sortida en autocar cap a Sagunt

10:00

Visita a les diverses intervencions realitzades al Castell al llarg de les darreres dècades,
acompanyats per l’arquitecta Elisa Moliner Cantos, que, juntament amb l’arquitecte Luis Almena
Gil, dirigeix la fase d’obres en curs.
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12:00

Visita al Teatre Romà.

© Mike1979 Russia (CC-BY)

13:30

Dinar

15:30

Passejada pel centre històric i visita al Museu Històric (MUSAG), acompanyats per l’arquitecte Julià
Esteban Chapapría, Cap del Servei d’Arquitectura de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana (1993-2011).
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17:00

Trasllat en autocar fins a Betxí

17:30

Visita al Palau-castell, acompanyats per l’estudi d’arquitectura El Fabricante de espheras, autor del
projecte d’intervenció.
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19:00

Trasllat en autocar a València

20:00

Sopar lliure

Dissabte 24 de febrer: XÀTIVA
08:00

Sortida en autocar cap a Xàtiva

09:00

Inici del recorregut 1 per Xàtiva (a peu): Convent de Sant Domènech, Seu-Col·legiata i Antic
Hospital, acompanyats per l’arquitecte Santiago Tormo Esteve, arquitecte tècnic i enginyer de
materials, professor de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) de la Universitat Politècnica
de València (UPV).
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14:00

Dinar

16:00

Inici del recorregut 2 per Xàtiva (a peu): Museu Municipal de l'Almodí, Església de Sant Feliu i
Castell, també acompanyats per l’arquitecte Santiago Tormo Esteve.
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19:00

Trasllat en autocar a València

20:00

Sopar lliure
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Diumenge 25 de febrer: VALÈNCIA
09:00

Inici del recorregut 3 per València (a peu): Palau de la Batlia i Palau del Marquès de la Scala,
acompanyats per Javier Bonastre Pina, arquitecte del Servei de Restauració de Béns Culturals de la
Diputació de València.
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10:30

Torres de Serrans (sense accedir-hi) i Convent del Carme, acompanyats per Julià Esteban
Chapapría, arquitecte Cap del Servei d’Arquitectura de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana (1993-2011).

© Felivet

14:00

Dinar

16:00

Tornada a l’hotel per a la recollida d’equipatges

16:30

Sortida a peu cap a l’estació de tren

17:40

Embarcament al tren (Euromed)

18:00

Trajecte València-Barcelona

21:00

Hora prevista d’arribada a Barcelona

El preu del viatge és de 350 €/persona.
Inclou:
▪ Trajectes d’anada i tornada en tren (Euromed BCN- València i Euromed València-BCN)
▪ Tres nits a l’Hotel Senator Parque Central (o similar) de València, de 4 estrelles, en habitació doble i amb
l’esmorzar inclòs
▪ Tots els desplaçaments en autocar, segons programa
▪ Guiatge de totes les visites
▪ Dossier del viatge (en PDF)
▪ Assegurança de viatge: cobreix un màxim de 300,00€ per persona en cas d’anul·lació per motius
justificats: accident, malaltia, etc.; caldrà fer la reclamació de l’import directament a la companyia
asseguradora.
No inclou:
▪ Suplement per habitació individual: 174,6€ per les tres nits, a sumar a l’import abans especificat
▪ Dinars i sopars (tot i que l’equip organitzador gestionarà la reserva grupal dels àpats de migdia amb la
finalitat d’optimitzar l’horari i agilitzar els desplaçaments)
▪ Entrades a edificis (tot i que s’està gestionant la seva gratuïtat i/o un descompte de grup)
▪ Altres despeses personals
El preu del viatge està calculat per a un mínim de 20 persones i un màxim de 40.
Es respectarà estrictament l’ordre d’inscripció.
Inscripcions
Per a participar en el viatge, cal formalitzar la inscripció a través de la pàgina web de l'AADIPA clicant el
següent enllaç. És indispensable omplir una butlleta per a cadascun dels inscrits.
Un cop fet el pagament, cal enviar el justificant a l’agència de viatges Nou Horitzó S.A. (c. Major de Sarrià,
125, Barcelona; Telèfon: 93.204.35.16), a l’adreça de correu electrònic: carme@nouhoritzo.com, tot
indicant el nom i els cognoms de la persona inscrita i, en el concepte, “XLè Curset”.
Per a resoldre qualsevol dubte o qüestió en relació al viatge, podeu contactar amb l’organització a través de
l’ adreça electrònica: aadipa.curset@coac.net.
Forma de pagament
Per inscriure’s i formalitzar la reserva cal realitzar el primer pagament del 50% de l’import abans del:
▪ Dijous 28 de desembre de 2017
La resta del pagament (50% de l’import) cal realitzar-lo abans del:
▪

Dijous 18 de gener de 2018

L’ingrés cal realitzar-lo en el número de compte de l’agència de viatges Nou Horitzó S.A., indicant el nom i
els cognoms de la persona inscrita i el concepte: “XLè Curset”:
▪ La Caixa: ES79 2100 0829 0702 0081 4777

