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Viatge a la França medieval. Toulouse i Albi.
Del 19 al 21 d’octubre

Catedral de Santa Cecília. Interior

La ciutat de Toulouse, coneguda com la ciutat rosa , conserva un patrimoni
excepcional. Aquest viatge ens transportarà a través de la Història, amb l’Art
com a fil conductor. El nostre viatge anirà des del Convent dels Agustins,
que acull el Museu de Belles Arts, fins al Conjunt Conventual dels Jacobins,
una de les joies de l’art gòtic meridional, passant pel palauet seu de la
Fondation Bemberg, que ofereix un panorama de l’art occidental des de la
baixa Edat Mitjana fins al segle XX, disposat en diverses sales envoltades de
mobiliari d’època. Visitarem també el Salon des Antiquaires et d’Art
Contemporain. A Albí visitarem el Museu de la Moda, on gaudirem de les
peces de la col·lecció privada de Dominique Miraille. També, al Museu
Toulouse- Lautrec podrem observar els cartells que caracteritzen la seva
obra, emmarcada dins l’Art Noveau, sense oblidar-nos de la catedral de
Santa Cecília, que ofereix un contrast important entre el rigor exterior de la
seva arquitectura defensiva i la riquesa decorativa interior.

Fondation Bemberg

Musee des Agustins

Visites:
Toulouse:
-

Fondation Bemberg
Musée des Augustins / Musée des Jacobins
Salon des Antiquaires et de l´Art
Contemporain

Albi:
- Museu de la Moda
- Catedral de Santa Cecília
- Museu Toulouse- Lautrec
Places limitades!
Condicions:
- El preu del viatge inclou: viatge en autocar des de Barcelona a Toulouse,
anada i tornada
- Trasllats en autocar als diferents indrets a visitar
- Allotjament en Hotel de 4 estrelles, en habitacions dobles o individuals
que inclou esmorzar i taxa turística
- Entrades
- Visites guiades
- 1 dinar
- Assegurança
El preu del viatge no inclou:
- Dinars i sopars no indicats
- Altres despeses no incloses
Condicions de reserva i pagament
PVP: 895€
Preu soci: 795€
Suplement per habitació individual: 162€
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: Núria Ruiz 606 947 957 (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

