Programa del viatge

Del 25 al 28 de juliol de 2013

LA BIENNALE DI
VENEZIA
«IL PALAZZO
ENCICLOPEDICO»
VIATGE ORGANITZAT A VENÈCIA

Després de l’èxit obtingut l’any passat
amb el viatge a la dOCUMENTA (13) de
Kassel, el CA Tarragona organitza
enguany un viatge a Venècia per visitar
una altra de les exposicions
internacionals de referència que es porta
a terme cada dos anys en aquesta ciutat,
La Biennale.
El títol escollit pel comissari Massimiliano Gioni per a la 55a edició de
l’esdeveniment internacional fa referència a un projecte de l’artista Americo Auriti al
voltant d’un museu imaginari que alberga tot el coneixement del món i genera
alhora nous descobriments.
Com cada any, La Biennale s’organitza per pavellons nacionals que es distribueixen
entre els Giardini, l’Arsenale i altres palaus de la ciutat. Aquest any vuit països més
s’incoporen a aquesta cita biennal: Bahames, Baréin, Kosovo, Maldives, Kuwait,
Costa d’Ivori, Paraguai i Nigèria.
25/07/13 BARCELONA – VENÈCIA 10.35H – 12.20H
28/07/13 VENÈCIA – BARCELONA 22.00H – 23.50H
25/07/13

Presentació dues hores abans de la sortida a l’aeroport de Barcelona.
Tràmits de facturació i embarcament en el vol directe amb destinació Venècia.
Arribada a l’aeroport de Venècia i trasllat fins a l’hotel en vaixell.
Arribada a l’hotel i acomodament.
Visita al pavelló català i d’altres pavellons i exposicions als palaus de la
ciutat.

Programa del viatge

Del 25 al 28 de juliol de 2013

26-27/07/13

Visita als Giardini i L’Arsenale.
28/07/13

Visita a d’altres pavellons i exposicions als palaus de la ciutat.
Sortida en vaixell des de la porta de l’hotel cap a l’aeroport de Venècia.
A l’aeroport, tràmits de facturació i embarcament en el vol directe amb
destinació Barcelona.
Arribada a l’aeroport de Barcelona.
HOTEL CASANOVA*** A LA PLAÇA SANT MARCO

Preu per persona en habitació quàdruple
en règim d’allotjament i esmorzar: 435€
(Suplement habitació triple: 15€ per persona /
Suplement habitació doble: 50€ per persona /
Suplement habitació individual: 110€ per persona)
El preu inclou

Bitllets d’avió amb Vueling Barcelona–Venècia–Barcelona en classe turista
Facturació d’una maleta fins a 23 kg.
Trasllats d’entrada i sortida fins a la porta de l’hotel
3 nits d’allotjament i esmorzar a l’Hotel Casanova 3*
Assegurança bàsica de viatge
Taxes aèries
IVA
No inclou l'entrada a La Biennale.

Places i tipologies d’habitacions limitades. Reserva la teva plaça a
info@catarragona.net
Per a més informació:

Oficina CA Tarragona
Plaça del Pallol, 3
43003 Tarragona
977 239 751
info@catarragona.net
www.catarragona.net
Amb la col·laboració de:
Tarraco Travel

