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Basilea i Vitra Campus.
Arquitectura, Disseny i Art en el cor d’Europa
Del 21 al 23 de setembre de 2018

Us interessa l’Arquitectura del segle XX i el Disseny?
Per a vosaltres l’Associació per a l’Estudi del Moble ha organitzat un viatge a
Basilea amb l’objectiu de visitar el Vitra Campus a Weil am Rhein. Es tracta
d’un parc arquitectònic on trobarem edificis construïts per arquitectes
reconeguts arreu del món, com Frank Gehry (Vitra Design Museum), pensats
i dissenyats a partir de la seva funcionalitat. Si parlem de mobiliari, a
l’edifici Schaudepot de Herzog & de Meuron contemplarem diferents
col·leccions, especialment la de cadires, veritables icones del segle XX. El
viatge compren altres espais a Basilea i Zuric que ens permetran aprofundir
més en el disseny, especialment de mobiliari.
Visites:
Basilea:
Fondation Beyeler - Renzo Piano Museu
Tinguely - Mario Botta
Campus Vitra: Vitra Design MuseumFrank Gehry
Pavelló de bombers - Zada Hadid; Vitra Schaudepot- Hergoz & de Meuron
Pavelló de conferències - Tadao Ando; Nau de producció - Alvaro Siza
Dome - Richard Buckminster; Nau de Vitra - Nicholas Grimshaw
Benzinera.-Jean Prouve; Escultura Balancing Tools- Claes Oldenburg &
Coosje van Bruggen; Pavelló SANAA ; Diogene - Renzo Piano;
Escultura Slide Tower - Carsten Hôllen Vitrahaus- Herzog & de Meuron

Zuric:

Museu Kuntshaus;Goetheanum en Dornach
I més....
Places limitades!
Condicions:
- El preu del viatge
inclou: vol d’anada i
tornada. Taxes de vol.
- Trasllat en autocar
- Allotjament en Hotel de
4 estrelles, en
habitacions dobles o
individuals que inclou
esmorzar i taxa turística
- Entrades
- Visites guiades
- Assegurança
- Facturar 1 maleta fins a 23 quilos, més l’equipatge de mà
El preu del viatge no inclou:
- Facturació de maletes extres
- Dinars i sopars no inclosos
- Altres despeses no incloses
Condicions de reserva i pagament:
PVP: 1.150€
Preu soci: 1.050€
Suplement per habitació individual: 105€
Confirmació abans del 20 de juliol de 2018
Paga i senyal: 50 % a la confirmació de la reserva
Segon pagament: 10 de setembre de 2018
Cancel·lacions i penalitzacions:
No s’accepten canvis ni cancel·lacions. Per motius justificats de cancel·lació hi
haurà un càrrec mínim de 60 euros. Per a més informació consulteu la nostra
web.
Responsable del viatge: Núria Ruiz (historiadora de l’art). Ens acompanyarà
Paolo Sustersic (arquitecte i doctor)
Inscripcions i consultes:

Associació per a l’Estudi del Moble
Edifici Disseny HUB Barcelona. Pl. de les Glòries, núm.37. 08018 Barcelona
Tel. + 34 93 256 67 85 / www.estudidelmoble.com / info@estudidelmoble.com.

