VIATGE

VIATJA A UN NORD PLE DE CULTURA
Oviedo – Comillas - Santander
10, 11 i 12 de setembre
Del preromànic asturià de Santa María del Naranco al modernisme del
magnífic edifici del “Capricho” de Comillas, per acabar confrontant en
l’espectacular exposició PICASSO ÍBERO, organitzada pel
Centre Botín a l’edifici de l’arquitecte Renzo Piano, un art autòcton i
primitiu com l’Iber, al d’un dels més grans artistes del segle XX.
La teva última oportunitat per a gaudir d’aquesta exposició que
tancarà les portes el 12 de setembre. Estarem acompanyats en tot
moment pels millors professionals del sector.

Preromànic Asturià
Visitar Oviedo vol dir gaudir
del preromànic asturià,
especialment de les tres
joies d’aquest estil: Santa
María del Naranco, San
Miguel de Lillo i San Julián
de los Prados

El Capricho
Projectat per Antoni Gaudí i
construït entre 1883 i 1885,
és una de les poques obres
que va projectar fora de
Catalunya. Decorat amb
rajola ceràmica, cartel·les
de maó vist i remats en
forma de templet o cúpula.

Palacio de Sobrellano.
Part del mobiliari va ser
dissenyat per Antoni Gaudí.
A la capella es conserven un
setial, dos reclinatoris i
alguns bancs. Majestuós
edifici construït com a
residència del Marquès de
Comillas i la Família Reial.

Centro Botín. Santander
L’exposició Picasso Íbero
explora la influència de l’art
iber a l’obra de Pablo
Picasso, a través de més de
200 peces. Visitarem el
magnífic edifici projectat
per l’arquitecte Renzo Piano

Condicions de reserva i pagament
Preus:
- PVP: 890€
- Preu soci: 780€
- Suplement habitació individual: 100€
El preu del viatge inclou:
- Vol anada i tornada Barcelona-Oviedo-Barcelona. Taxes de vol.
Facturació d’una maleta fins a 23 kg, més equipatge de mà.
- Trasllats en autocar
- Allotjament en hotel de 4 estrelles, en habitacions dobles o
individuals. Esmorzar i taxa turística.
- Entrades a les visites. Guia acompanyant
- Un dinar
- Assegurança
El preu del viatge no inclou:
- Facturació de maletes extra
- Resta de dinars i sopars
- Altres despeses no especificades.

Condicions de reserva i pagament:
- Confirmació abans del 31 d’agost del 2021
- Pagament del 50% de l’import total en el moment de fer la
reserva.
- Reserves a: info@estudidelmoble.com, 932 56 67 85
- Online: https://estudidelmoble.com/botiga/
Cancel·lacions i penalitzacions:
No s’accepten canvis ni cancel·lacions. En cas de motius justificats
de cancel·lació s’aplicarà un càrrec mínim de 60€. Per a més
informació, consulteu la nostra web.
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