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VIATGE ARQUITECTÒNIC A ESCÒCIA 2014
Com cada any, l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el
Patrimoni Arquitectònic proposa un viatge relacionat amb la temàtica de les
Jornades Internacionals sobre la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.
Pel 2014, i conjuntament amb la proposta de programa «Esglésies del segle
XX» es proposa un viatge a Escòcia, concretament a Edimburg, Arbroath i
Glasgow, per tal de conèixer algunes de les noves esglésies escoceses, així com
interessants intervencions en el Patrimoni, transformant els espais de culte en
nous espais culturals, de lleure o fins i tot residències privades.
El viatge que es proposa és de 5 dies, amb un preu ajustat , amb la
col·laboració com a organitzadors d’artchitectours
agència de viatges
especialitzada en itineraris arquitectònics.

ITINERARI
DIA 01 – 8 D’OCTUBRE 2014

ESCÒCIA

Sortida de Barcelona i vol a Edimburg – Check-in a l’Hotel i temps lliure
(el vol en Ryanair , no inclòs en el preu total del viatge arriba a les 23:45 a Edimburg)
DIA 02 – 9 D’OCTUBRE 2014
Visita a Edimburg
DIA 03 – 10 D’OCTUBRE 2014
Transport en autobús privat i visita a Glasgow
Arbroath

Glasgow

Edimburg

DIA 04 - 11 D’OCTUBRE 2014
Sortida de Glasgow al matí i ruta fins a Arbroath. Nit a Edimburg
DIA 05 – 12 D’OCTUBRE 2014
Matí lliure fins hora vol de tornada a Barcelona
(el vol de Ryanair, no inclòs en el preu total del viatge surt a les 17:15 d’Edimburg)
* Itinerari provisional – canvis en funció de dates i horaris dels vols

PROGRAMA EDIMBURG
A la capital d’Escòcia farem una passejada des de l’esplanada del castell, amb vista sobre la ciutat, passant per la ciutat vella, la ciutat
nova d’Edimburg i l’històric eix de la Royal Mile.

Veurem St Giles Cathedral, el Royal Museum of Scotland, construït l’any 1861 i ampliat l’any 1999 per Benson & Forsyth
Visitarem alguns dels edificis més interessants de l’Old Town, com The Tun (Allan Murray, 1999-2001), Dynamic Earth de Sir Michael
Hopkins, 1999, Scottish Poetry Library (Malcom Fraser, 1999) i The Royal Fine Arts (Richard Murphy, 1996).

Visitarem l’edifici del Parlament d’escòcia, de EMBT, projecte repetidament premiat I molt controvertit. L’edifici fou oficialment inaugurat
per la Reina d’Anglaterra i Escòcia l’octubre de 2004.

També visitarem alguns dels projectes recentment premiats pel RIAS, com lesAssembly Rooms, o el Scottish National Portrait Gallery de
Page&Park

Finalment, visitarem The Chapel of Saint Albert the Great, de Simpson & Brown Architects, un projecte elegant I també premiat pel RIAS

PROGRAMA GLASGOW
A la ciutat de Glasgow el fil conductor de l’itinerari seguirà sent el de la temàtica del Curset, encara que per suposat visitarem algunes
de les obres més emblemàtiques de Charles Rennie Mackintosh i altres obres destacades de la ciutat.

Començarem per la Glasgow School of Art construïda entre els anys 1897-1909 per Mackintosh. Veurem la St Aloysius Catholic School i el
Clavius Building,, (Elder & Cannon Architects,) , aquest segon escollit millor edifici d’Escòcia 2004 (RIAS Awards Scotland 2004). També
visitarem The Lighthouse, que ocupa un edifici dissenyat per Rennie Mackintosh (1893-95) i remodelat l’any 1999 per Page & Park
Architects. Veurem el GoMA, que ocupa la restaurada St Andrews in the Square Church.
Veurem edificis de RMJM, Ian Ritchie, Elder & Cannon, Mckeown Alexander, Ushida Findlay, Wren Rutheford ASL i Rick Mather. A Pacific
Quay, veurem l’arquitectura més recents de Glasgow: i veurem George Square, el nou centre comercial de
Cooper Cromar .
També veurem la St Andrew's Cathedral de Page &Park , la St Charles Church de Gillespie, Kidd and Coia, una església inspirada en
l’obra d’Auguste Perret .
Veurem WASPS South Block, el premiat projecte de restauració de NORD

Acabarem la visita prenent el te en alguna de les conegudes Tea Rooms.de Mackintosh.

A la nit, opcionalment podem veure la premiada restauració de G1 de l’edifici de David hamilton de 1842 que allotja el Corinthian Club

PROGRAMA ARBROATH
Dedicarem un dia a fer una sortida encara més al Nord, per visitar algunes de les esglésies rurals més boniques del país.

El nostre objectiu final serà Arbroath, on visitarem el projecte de Voight Partnership Studio, premiat el 2012 com a millor edifici comercial
per l’Institut d’Arquitectes de Dundee.
.
A finals de 2011 van començar els treballs de reconstrucció a l'antic edifici catalogat de l'Església Erskine per transformar radicalment
l'interior dels pisos superiors en un nou complex d'oficines que consta de sis espais d'oficina / estudi - un dels quals alberga el propi Voight
Partnership Studio. Internament, l'oficina és un espai contemporani que respecta l'edificació existent, la seva coberta i les bigues de fusta
a l'interior. La nova il·luminació externa ha transformat dramàticament la façana de l'edifici a la nit.

Després d’aquesta visita, tornarem a Edimburg, passant per St Vigeans, Arbroath Abbey, Dundee i Perth, on farem una parada abans de
seguir el camí.

HOTELS SUGGERITS 3*
Els Hotels escollits són de categoria 3*, comfortables i ben situats.
El Jurys Inn Edinburgh es troba al cor del nucli antic d'Edimburg, al costat de la
Royal Mile i a menys de 5 minuts a peu de l'estació de tren de Waverly. Disposa
de recepció oberta les 24 hores.

Les habitacions disposen de llençols blancs i suaus, TV de pantalla gran, banys
.

espaiosos amb articles de tocador de spa, una zona de treball àmplia,
instal·lacions per preparar te i cafè i internet d'alta velocitat.

El Jurys Inn de Glasgow, amb vista sobre el riu Clyde, es troba al centre de la
ciutat, al costat de l'estació central de Glasgow. Disposa d'habitacions amb aire
condicionat, TV de pantalla plana per satèl·lit, recepció oberta les 24 hores, bar
i restaurant.

Les habitacions del Jurys Inn Glasgow són elegants i ofereixen llençols blancs i
suaus, TV de pantalla plana i Wi-Fi. Els banys són espaiosos i inclouen articles de
tocador de spa.
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FITXA TÈCNICA

398€
preu/ persona
en habitació doble
Suplement individual

+ 192€

El preu inclou:
4 nits en Hotel 3* en habitació doble compartida
Esmorzars
Preus basats en Premier Inn Haymarket/Jurys Inn a Edimburg i Jurys Inn Glasgow/ Novotel a Glasgow
Hotels suggerits o similars segons disponibilitat en el moment de la reserva
Transport en autobús privat d’ Edimburg a Glasgow dia 3
Transport de Glasgow a Arbroath I Edimburg dia 4

El preu no inclou:
Dinars i sopars
Assegurança
Vol de Barcelona a Edimburg

Minim24 participants
maxim 40 participants

NOTA : Programa subjecte a canvis en el moment de la reserva

INFORMACIÓ I RESERVES

398€
preu/ persona

Inscripcions fins el 2 DE JULIOL DE 2014 **
Terminis de pagament:

en habitació doble

20% a la reserva
40% abans del 02/07/2014 (60% del total)

Suplement individual

Pagament del 40% restant abans del 01/08/2014

+ 192€

OPCIONS DE PAGAMENT
1_ Web: http://www.shopartchitectours.com/es/7-contratar-viaje
2_ Transferència bancaria: consultar dades a info@artchitectours.com

Minim24 participants
maxim 40 participants

3_ Pay Pal: www.paypal.com indicant email de l’empresa: info@artchitectours.com
(comissió de +5%)
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(34) 935 196 690
info@artchitectours.com
artchitectours-group.com
Viajesarquitectura.com

