House of an art Lover

El viatge té com a objectiu principal conèixer en el seu context la importància de
l’Escola d’Art de Glasgow, tot visitant les obres més destacades de Mackintosh.
L’Escola de Glasgow fa referència a un cercle d’artistes moderns actius a
Glasgow (Escòcia) entre 1870 i 1910. El fruit més important de l’escola fou el
grup “Els quatre” (també coneguts como la Spook School), plataforma escocesa
del moviment Art Nouveau, que es va desenvolupar en els camps de
l’arquitectura, el disseny d’interiors i la pintura. Estava dirigit per l’arquitecte,
dissenyador i aquarel·lista Charles Rennie Mackintosh, al que acompanyaven la
seva esposa, la pintora i artista del vidre Margaret MacDonald, la seva germana,
Frances i Herbet MacNair. També
aprofitarem per visitar el Castell
d’Inveraray, casa de la família
Campbell, els ducs d’Argyll.

Visites:
I

The Glasgow School of Art
The Willow Tea Rooms
The Mackintosh House / The Hunterian
House for an art Lover
The Hill House
Castell d’Inveraray
més .......

The Mackintosh House

Preus i condicions
El preu del viatge inclou
Inscripció gratuïta al curs monogràfic: La revolució industrial, Glasgow i
Mackintosh, els dies 20 i 27 d’abril (consultar programa específic).
Vols d’anada i tornada. Taxes de vol incloses
Trasllats en autocar
Allotjament en hotel de 4 estrelles, en habitació doble o individual, amb
esmorzar i tassa turística
Entrades
Visites guiades
Assegurança de viatge
El preu del viatge no inclou
Facturació de maletes extres
Dinar i sopars
Altres despeses no incloses
Condicions de reserva i pagament:
P.V.P.
Preu soci: 950 euros
Preu no soci: 1050 euros
Suplement per habitació individual 86 euros
Confirmació abans del 3 d’abril de 2017
Paga i senyal: 50 % a la confirmació de la reserva
Segon pagament 25 d’abril de 2017
Cancel·lacions i penalitzacions: Amb aquests preus no se accepten canvis ni cancel·lacions. En
cas de motius justificats de cancel·lació, hi haurà un càrrec mínim de 60 euros. Per més
informació consultar la nostre web

Places limitades
Responsable del viatge i acompanyant Núria Ruiz (historiadora de l’art)
Visites guiades en castellà a càrrec de Paolo Sustersic (arquitecte, doctor)
INSCRIPCIONS I CONSULTES
info@estudidelmoble.com
932 566785 (de 9 a 14h)
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