Viatge a la London Art Week i a la fira d’art Masterpiece
Del 29 de juny a l’1 de juliol 2018

Viatgem a la London Art Week (LAW ), una setmana on la capital anglesa es
converteix en la ciutat de l’art. Passejarem pels barris de St. James's i Mayfair,
els quals acullen gran quantitat de galeries i que aquests dies faran jornades de
portes obertes, tot mostrant les seves millors peces. Se'n destaca la fira
Masterpiece, que visitarem de la mà del seu director. Les famoses cases de
subhastes també s’uniran a aquesta festa de la cultura i l'art i per tant les
tindrem ben presents. Una experiència que val la pena viure.

The Royal Hospital Chelsea
El Royal Hospital Chelsea es converteix en el punt de trobada de creatius i
col·leccionistes durant Masterpiece London. El que diferencia aquesta fira és la
juxtaposició d’art i disseny de tots els períodes i orígens.

Des d’escultures antigues fins a dibuixos dels mestres antics i pintures
postimpressionistes, LAW ofereix als visitants l’oportunitat de veure i comprar
obres extraordinàries, així com aprendre de la mà dels galeristes: les seves
anècdotes, coneixements i experiències.

Visites
Fira Masterpiece London
Museu Victoria & Albert
Exposició Frida Khalo: Making Her Self Up
Recorregut per les galeries de London Art Week
Visita a la exposició de una casa de subhastes
Visita a una casa i/o col·lecció
I més ...
Places limitades!
Preu i condicions
-

El preu del viatge inclou els 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 taxa turística
Entrades
Visites guiades
Assegurança

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: 1.050€
Preu soci: 950€
Suplement per habitació individual: 160€
Confirmació abans del 25 d’abril de 2018
Paga i senyal: 50 % a la confirmació de la reserva
Segon pagament: 20 de maig de 2018
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.
Responsable del viatge i acompanyant: Núria Ruiz (historiadora de l’art)
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

