Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
www.szkt.sk
Vás pozýva na :

odbornú zahraničnú exkurziu

BARCELONA a jej parky, záhrady a zeleň
Termín:

20.9. 2012 – 24.9.2012 ( 5 dní, štvrtok - pondelok)
20.9. 2012 v ranných hodinách odchod autobusom z Bratislavy na letisko vo Viedni,
let Viedeň - Barcelona (cca 2 hod.) Ubytovanie v 3*hoteli v širšom centre Barcelony.
Odborný program v Barcelone s jednodňovým výletom autobusom do okolí.
24.9. 2012 Odlet z Barcelony v poobedňajších hodinách do Viedne a transfer
autobusom do Bratislavy.

Rámcový program:

Rambla s jej denným i nočným životom, tržnica La Boqueria, Palau Guell – prvá stavba
Gaudího, pamätník Krištofa Kolumba a iné. Stará gotická časť mesta (Barri Gótica)
s palácom katalánskych kráľov, katedrála sv. Eulálie.
Sagrada Familia, Hospital de Santa Crey, Casa Batlló, Casa Milá (La Pedrera) a napokon
Parc Guell, Casa Museu Gaudí.
Výlet na Montserrat a do záhrad v okolí.
Montjuic (Židovská hora) , olympijské centrum, park s tradičnou španielskou architektúrou
(skanzen), priestor Svetovej výstavy 1929 (Mies van der Rohe)... a iné.
Počas pobytu navštívime parky a záhrady - Parc Guell, Montjuic, Parc de Laberint d Horta,
Jardi Botanic (moderná botanická záhrada), Cervantesova ružová záhrada, Parc de la
Ciutadella , objekty modernej záhradnej architektúry - PARC DEL CENTRE DE POBLENOU
(Jean Nouvel, 2008), PARC CENTRAL DE NOU BARRIS (Andreu Arriola a Carmen
Fiol ,2003), PARC DIAGONAL MAR (Enric Miralles a Benedetta Tagliabue, 2002 ), PARC
ESTACIÓ DEL NORD ( Arriola & Fiol, Beverly Pepper ,1991) a ďalšie verejné priestranstvá.
,

Cena:

pre členov SZKT
pre nečlenov SZKT

V cene:

* Letecká doprava plus transfery na/z viedenské (z BA) a barcelonské letisko včítane
všetkých „letiskových“ poplatkov
* 4 x 3*hotel v Barcelone, 4x bufetové raňajky
* jeden deň bus na výlet
* slovenská sprievodkyňa žijúca v Barcelone
vstupy
večere a iné stravovanie (sprievodkyňa odporučí)
doprava (metrom) po Barcelone
príplatok za jednoposteľovú izbu: 150.- €

V cene nie je:

Prihláška:

565.-€
595.- €

vyplnenú prihlášku zašlite na adresu kancelaria@szkt.sk najneskôr do
31. augusta 2012
informácie: kontakt: Ing. Murínová 0905 398 073, alebo e - mailom na
kancelaria@szkt.sk

