Programa del viatge

Del 26 al 29 de juliol de 2012

dOCUMENTA (13)
VIATGE ORGANITZAT A KASSEL

El CA Tarragona organitza un viatge a
Frankfurt i Kassel amb motiu de la
dOCUMENTA (13).
Des de la seva creació al 1955, la
Documenta de Kassel ha estat
considerada una exposició internacional
d’art contemporani de referència arreu
del món i un moment de reflexió sobre la
relació entre l’art i la societat. Es porta a
terme cada cinc anys, i té una durada de
100 dies.
26/07/12 BARCELONA – FRANKFURT 06.50H – 09.10H
29/07/12 FRANKFURT – BARCELONA 21.00H – 23.00H
26/07/12

Presentació dues hores abans de la sortida a l’aeroport de Barcelona.
Tràmits de facturació i embarcament en el vol directe amb destinació
Frankfurt.
Visita als espais d’art Frankfurter Kunstverein i Portikus.
Per la tarda, agafarem el tren que ens portarà fins a Kassel (aprox. 1h 30
min). Arribada i allotjament.
27-28/07/12

Visita a la dOCUMENTA (13).
29/07/12

Visita a la dOCUMENTA (13).
A primera hora de la tarda, sortida en tren cap a Frankfurt. A l’aeroport,
tràmits de facturació i embarcament en el vol directe amb destinació
Barcelona.

Programa del viatge

Del 26 al 29 de juliol de 2012

OPCIÓ ALBERG DE JUVENTUT DE LA CIUTAT

Preu per persona en habitació quàdruple en règim d’allotjament i esmorzar:
450€
(Suplement Mitja Pensió: 30€ / Suplement Pensió Completa (dinar pic-nic):
55€)
OPCIÓ HOTEL ELWE KASSEL QUE S'HA OBERT
PER A L'OCASIÓ A L'ANTIGA PRESÓ DE LA CIUTAT

Preu per persona en habitació quàdruple en règim d’allotjament: 480€
(Suplement habitació doble: 25€ per persona / Suplement habitació
individual: 50€ per persona)
EL PREU INCLOU

Bitllets d’avió amb Lufthansa Barcelona–Frankfurt–Barcelona en classe
turista
Tren Frankfurt–Kassel–Frankfurt en classe turista
3 nits d’allotjament
Esmorzars (segons l’opció escollida)
Assegurança bàsica de viatge
Taxes aèries
IVA
NO INCLOU l'entrada als museus ni a la dOCUMENTA (13)

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

