HOLANDA
COMMEMORACIÓ
EL BOSCO

Durada: 5 DIES
Del 28 d’abril al 2 de maig 2016

Preu: 1.900 euros
El preu inclou:

Vols en línia regular de Transavia/Vueling.

98

Allotjament i esmorzar en hotels de 4*.
4 dinars i 1 sopar als hotels o en restaurants.
Transport en confortables autocars.
Guia de Te de Tertúlia i guia local si obligatori.
Propines a guies locals i conductors.

Assessors
culturals

AMSTERDAM - ALKMAAR - BEEMSTER POLDER - VOLENDAM - MARKEN LA HAIA - KEUKENHOF - FORT - UTRECH - KINDERDIJK - DEN BOSCH
Acompanyats per Àngel Morillas, historiador de l’art, professor i
coordinador del Patrimoni de la UNESCO, commemorarem els 500
anys del pintor Hieronimus Bosch, El Bosco, en el seu propi territori
ple de cultura, pintura, flors extraordinàries i paisatges esgarrapats al
mar. Comencem al Rijksmuseum d’Amsterdam, un dels museus més
importants d’Europa, recentment reobert. La visita a la ciutat no ens
deixarà indiferents i l’acabarem amb un passeig en barca pels seus canals.
A Alkmar gaudirem dels tòpics holandesos: el formatge, la cervesa i els
esclops, arribant amb ferri a Marken, lloc de la seva fabricació. El Pólder de
Beemster
està format per 42 molins que van convertir la terra erma
en cultivable. A Den Haag (La Haia) visitarem el centre neuràlgic de la
política a Holanda, i a Keukenof veurem el Parc més bonic de tulipes, amb
gran quantitat de jardins i quatre grans pavellons on s’exposen les flors
més fabuloses imaginables. S’hi planten en total només al parc, 7 milions
de bulbs florals cada any. No ens perdrem la visita de la línia de defensa
d’Amsterdam
, ni la casa de Rietveld Schöeder
, considerat l’edifici
que posa de manifest els ideals dels artistes i arquitectes holandesos del
moviment De Stij. A Utrech veurem la Torre Dom, el campanar més alt
d’Holanda habitat per 13 campanes. El nostre últim dia serà per aprofitar
al màxim les hores, començant per Kinderdijk
i els seus 19 molins.
Arribarem a Bolduque, ciutat emmurallada històrica que conserva el
seu caràcter medieval, i el lloc on es pot veure la més gran exposició
retrospectiva d’El Bosco amb desenes de pintures i dibuixos. El seu estil
recollia els fantasmes dels anys finals de l’Edat Mitjana en què la salvació
després de la mort era una gran obsessió. Als seus quadres veurem com
conviuen motius fantàstics, monstres i dimonis, àngels i sants, il·lusions,
al·lucinacions i malsons. Tornarem a la realitat i prendrem el vol a casa.

Informació d’interès:
Totes les visites, activitats i/o espectacles especificats
Assegurança de viatge i anul·lació.
Taxes d’aeroport i de combustible.
Tot l’especificat en el programa.

Min 20/30 Max

0 hora

El preu no inclou:

Extres en els hotels.
Dinars o sopars no especificats.
Begudes en els àpats.
Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 140 euros.
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