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Apresentamos nosso catálogo 
Espanha! 

Neste catálogo, você encontrará uma seleção 
de destinos, os quais incluem desde propostas 
curtas de final de semana (as quais podem ser 
combinadas entre si), até uma viagem de maior 
duração (Espanha: Madrid, Bilbao e Barcelona). 

Estão pensadas para serem exemplos, os quais 
podem ser adaptados às suas necessidades, 
segundo datas, número de participantes e suas 
propostas particulares. Ou seja, são variáveis e 
combináveis entre si. Inclusive, não hesite em 
sugerir outros destinos e preparemos uma viagem 
especial para seu grupo. 
 
Trabalhamos com preços de agências de viagens 
e organizamos viagens às quais contemplam 
aspectos técnicos e lúdicos das cidades com 
obras arquitetônicas mais interessantes do 
planeta! 

Nossas atividades são pensadas e destinadas a 
especialistas de Arquitetura, Urbanismo e Design. 
Nossos guias – arquitetos acompanharão o 
grupo e organizarão as explicações necessárias 
de acordo com os interesses do grupo. 

Além disso, nossos contatos internacionais 
apoiarão o grupo através de conversas com 
arquitetos locais e visitas a escritórios de prestígio 
mundial. 

Entre em contato!!!

Bilbao

Madri

Barcelona

FRANÇA

PO
RT

UG
A

L

Valência

Santiago de 
Compostela

Sevilha

Vitoria-Gasteiz
Pamplona



DESTINOS
barcelona
 Arquitetura e Urbanismo
 Arquitetura e História
 Interiorismo e Design 
 Gaudí e Modernismo
 Sustentabilidade
  
bilbao
 Desenvolvimento Urbano 

la garrotxa 
 Arquitetura e Paisagem

la rioja e álava
 Arquitetura e Vinho

madri
 Arquitetura e Arte 
 Arquitetura e Urbanismo
 Interiorismo e Design
 Habitação de Interesse Social
 
pamplona
 Arquitetura Contemporânea
 Arquitetura e “San Fermines”

santiago de compostela
 Arquitetura e Urbanismo

sevilha
 Arquitetura Contemporânea
 Patrimônio Arquitetônico
 
tarragona
 Catedrais do Vinho

valência
 Arquitetura Contemporânea

vitoria - gasteiz
 Arquitetura e Urbanismo

CASE STUDIES
 Barcelona
 Sevilha

VIAGEM DE ARQUITETURA
espanha
 Madri, Bilbao e Barcelona

índice
barcelona

 04
 05 
 06
 07
 08

bilbao
 09

la garrotxa 
 10

la rioja y álava
 11

madrid
 12
 13
 14
 15
 

pamplona
 16
 17

santiago de compostela
 18

sevilla
 19
 20
 

tarragona
 21

valencia
 22

vitoria - gasteiz
 23

25
 27

30



4

INCLUI
- Preparação do itinerário
- Visitas guiadas por arquiteto
- 01 noite em hotel a definir
- Café da manhã no hotel
- 02 refeições
- Ônibus privado 
- Gestão de entradas 

DURAÇÃO
02 DIAS

OPCIONAL
- Gestão de parte aérea
- Combinar c/ outros  programas

a

Barcelona atualmente é um dos 
centros culturais mais ativos do 
mundo. Grandes arquitetos tais 
como Cerda, Gaudí, Domènech i 
Muntaner, Sert, Coderch, Miralles, 
Jean Nouvelle, Herzog & Demeuron, 
Ara Isozaki, Calatrava, Foster, 
Richard Rogers e Zaha Hadid 
participaram de sua construção, 
transformando a cidade em um 
ícone da arquitetura internacional. 
Todos os estilos e tendências estão 
presentes nessa cidade, onde novas 
tecnologias são colocadas à prova 
constantemente. 
A arquitetura moderna e 
contemporânea compitem com 
o Modernismo do início do século 
XX, a fim de atrair protagonismo 
à uma cidade eminentemente 
meditterânea. 
Cidade de contrastes, esconde 
não só grandes construções, como 
também pequenas obras de grande 
valor a serem descubertas, contidas 
em um território em constante 
expansão. 

03

ARQUITETURA E URBANISMO                  BARCELONA                              

DIA 01
Centro histórico: bairros Gótico, 
Born, Barceloneta e Raval. 

DIA 02
Modernismo, Gaudí e Cerdà. 
La Pedrera, Casas Batlló, Ametller,  
Lleó Morera, Fuster e Vicens; 
Fundació Tapies, Parque Güell, 
Sagrada Família e Hospital de Sant 
Pau.

DIA 03  
Arquitetura contemporânea.
Montjuic: Pavilhão Mies van der 
Rohe e Caixa Forum (entrada Arata 
Isozaki). Fundación Miró, Palau 
Sant Jordi (Arata Isozaki) e Torre de 
Calatrava. 
Villa Olímpica (MBM), Hotel Arts 
(SOM), Fish (Frank Ghery), Paseo 
Nova Icaria (Enric Miralles). 

Barrio 22@: edifícios de b720, Jean 
Nouvel,  R&AS, Cloud9, Jean Nouvel,  
Herzog&de Meuron, Enric Massip, 
entre outros.

02 noites em hotel a definir 
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O modernismo foi um movimento 
artístico, mas também social, 
histórico e político no final do século 
19 e início do século 20. 
Os arquitetos mais renomados 
do modernismo catalão, como 
Puig i Cadafalch e Domenech i 
Montaner também foram políticos 
e pesquisadores muito ativo. 
Estudaram em profundidade a 
arquitetura românica e gótica, que 
serviu de fonte de inspiração para 
suas obras.
O arquiteto Puig, um dos que melhor 
representam a personalidade global 
dos modernistas na Catalunha, 
participou da restauração de 
vários monumentos como o Palácio 
da Generalitat, o Mosteiro de 
Montserrat e Sant Benet de Bages.
Além disso, iremos também a Sant 
Sadurní, onde poderemos apreciar 
um produto local - a cava (vinho 
espumante espanhol similar ao 
champanhe francês), bem como 
usufruir das belíssimas instalações 
das suas vinícolas. 

ARQUITETURA E HISTÓRIA                           BARCELONA                              

DIA 01
Visitaremos o MNAC (Museu de Arte 
de Catalunha) e algumas obras 
emblemáticas de Gaudí, como 
La Pedrera, Casa Batlló e Sagrada 
Família. Vamos almoçar em um 
restaurante modernista  e, à noite , 
iremos para o Mosteiro de St. Benet.

Visitas:
- MNAC 
- Casa Amatller
- Casa Batlló
- Casa “les Punxes”
- Palau de la Música
- La Pedrera
- Editorial Montaner i Simon
- Sagrada Família

DIA 02
Visitaremos o Mosteiro e a Fundação 
Alicia. 
Na parte da tarde, iremos visitar as 
adegas Codorníu em Sant Sadurní,  
um importante edifício catalão 
que tem o estatuto de Monumento 
Nacional.

02 almoços

- 01 jantar
- Degustação de Cavas Codorníu
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Barcelona é conhecida 
mundialmente por sua atividade 
cultural, creativa e artística. 
Apresenta elementos os quais 
combinam-se entre si, traçando um 
estilo próprio mas ao mesmo tempo  
cosmopolita e internacional. 
Nos últimos 25 anos, a cidade 
converteu-se em uma referência 
para arquitetos, desenhadores, 
fotógrafos e profissionais criativos 
de todo o mundo. A influência de 
artistas como Gaudí, Miró, Tàpies o 
Brossa, fizeram do desenho uma das 
características mais marcantes da 
capital catalã.     
Por todas as partes, os amantes do 
design encontrarão todos os tipos 
de museus, lojas, restaurantes, e 
edifícios que são um banquete para 
os olhos. 
Esse tour reúne os principais locais 
que nos ajudam a entender por que 
Barcelona se tornou uma cidade 
modelo não só para arquitetos, 
mas para qualquer apreciador do 
design.

INTERIORISMO E DESIGN                        BARCELONA                              

DIA 01
Pela manhã, visita interior no Disseny 
Hub - espaço de referência para o 
design. Logo, iremos em tramvia  até  
o Born. 
Almoço no Cafè de la Princesa. 
Visitas destacadas à tarde: Míriam 
Ponsa, Hotel Chic&Basic, Trespa/
Arpa Design Center, MTX Mertxe 
Hernández, Cortana, Munich, Aro 
Vialis, Frederic Homs, Tascón, Joi 
d’Art, entre outras.

DIA 02
Começaremos o dia com visitas em 
lojas e hotéis do Paseo de Gracia. 
Destaque para Vitra e Casa 
Camper. 
Almoço (não incluído) na Cervejeria 
Moritz (Jean Nouvel). 
À tarde, visitaremos o Bairro de 
Gracia, o qual está muito próximo ao 
Paseo de Gracia, mas que parece 
ser um mundo à parte. A zona está 
repleta de artistas, restaurantes, 
cafés e lojas de designers locais. 
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GAUDÍ E MODERNISMO                        BARCELONA                              

O modernismo é um movimento 
cultural que teve seu apogeu no 
final do séc. XIX e início do séc. 
XX. Incorpora as mais renovadas 
tendências na literatura, teatro, 
arquitetura, belas artes e decoração. 
Como estilo, caracteriza-se pelo 
predomínio das linhas curvas, 
assimetria, uso de motivos vegetais 
e a fusão do funcional com a 
estética. O movimento recebeu 
diferentes nomes em muitos países. 
Na Catalunha, o distrito do Eixample  
de Barcelona foi o foco modernista 
mais importante. No campo da 
arquitetura, os personagens mais 
importantes foram Domènech I 
Montaner, Puig i Cadafalch e Antoni 
Gaudí. 
Gaudí é, sem dúvida, o arquiteto 
mais emblemático de Barcelona, 
cidade a qual não seria a mesma 
sem sua contribuição. Seus edifícios 
são obras-primas as quais merecem, 
indiscutívelmente, uma visita 
durante sua estadia na cidade. 

DIA 01
Principais visitas no "Eixample".
Casa de les Punxes. Puig i Cadafalch
Casa Milà/ La Pedrera. Gaudí.
”Illa de la Discordia”:
   - Casa Batlló. Gaudí.
   - Casa Amatller. Puig i Cadafalch.
   - Casa Lleó-Morera,
   - Fundación Tapies, 
   - Palau de La Música Catalana.   
     (Lluís Domènech i Montaner).
Acabaremos o primeiro dia com 
uma visita interior na Sagrada 
Família (Gaudí). 

DIA 02
Iremos ao Parque Güell,  desde onde 
teremos uma vista panorâmica 
espetacular da cidade. Logo, 
visitaremos a Torre Bellesguard, 
também de Gaudí, localizada   no 
Tibidabo. À tarde, faremos uma 
excursão à Colonia Güell - a maior 
colônia industrial da Catalunha que 
segue viva e ativa, há mais de 120 
anos. 

a
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DIA 01
22@: a transformação do Poblenou. 
- Edifício Mediatic (Cloud-9), sede 
emblemática do mundo digital e 
um veículo de difusão de novas 
tecnologias, ao mesmo tempo que 
está concebido como um espaço 
cívico e socialmente aberto.
- Ecourban (William McDonough), 
complexo que integra usos 
residencial, comercial e turístico, 
projetado com critérios de desenho 
bioclimático e energias renováveis.
- Banc de Sang i Teixits (SaAS Sabaté 
associats), edifício de máxima 
eficiência energética.

DIA 02
- Forum, Placa Fotovoltáica e  
Depuradora.  
- Districlima, rede urbana de 
distribuição de calor e frio para uso 
em calefação, climatização e água 
quente sanitária.
- Redes de Mobilidade e Coleta  
Pneumática de Resíduos. 

Sem dúvida o modelo urbano atual 
está em crise, tanto conceitualmente 
como economicamente. 
Nesse sentido, a prefeitura de 
Barcelona aprovou, em 2000, um 
projeto urbano para transformar a 
antiga área industrial do Poblenou 
em um pólo de novas atividades, 
conhecido como o "distrito 
experimental 22@".     
Um novo modelo de cidade 
compacta, na qual as empresas 
mais inovadoras convivem com 
centros de pesquisa e tecnologia, 
uso residencial, equipamentos e 
zonas verdes. 
Um bairro que combina a riqueza 
e beleza do patrimônio industrial 
com  modernas redes de energia, 
telecomunicações, climatização 
centralizada e coleta pneumática 
de resíduos. 
Sustentável e eficiente, o desenho 
dessas novas redes prioriza a 
eficência enrgética e a gestão 
responsável dos recursos naturais. 

SUSTENTABILIDADE                                       BARCELONA                              
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Bilbao viveu uma importante 
transformação nos últimos anos. Ao 
seu centro histórico ("Casco Viejo") e  
patrimônio arquitetônico e cultural 
de séculos passados, soma-se uma 
importante renovação urbanística 
e a obra de destacados arquitetos, 
os quais converteram a cidade em 
uma referência internacional. 
Desde a chegada do Aeroporto 
desenhado por Calatrava, 
Bilbao nos surpreende com sua 
mescla de edifícios modernos e 
contemporâneos. 
O moderno metrô da cidade, 
projetado por Norman Foster, 
ganhou o Prêmio Brunel em 1998, 
enquanto o Guggenheim, de Frank 
Ghery, é o ícone mais conhecido 
e motivo da visita de inúmeros 
arquitetos e amantes da Arte. 
Visitaremos obras das grandes 
estrelas internacionais da 
arquitetura, mas também 
descubriremos outras, talvez menos 
conhecidas, mas de grande 
qualidade projetual. 

DIA 01 
Renovação urbana da Ría. 
Principais visitas: 
- Metrô de Bilbao,
- Centro Cultural La Alhondiga,
- Escritório Secretaria de Saúde, 
- Passarela Zubizuri, 
- Torres Isozaki,
- Ampliação da Prefeitura, 
- Museu Guggenheim,
- Hotel Sheraton,
- Universidade de Deusto,
- Paraninfo da Universidade (Siza),
- Palácio de Congressos. 

DIA 02
Expansão Urbana. Saída em ônibus  
privado até Sondika:
- Escola Infantil ,
- Chegada em Barakaldo,
- Centro de Congressos,
- Parque do Deserto, 
- Estádio Lasesarre,
- Praça Pormetxeta,
- Conservatório de Sarriko,
- Habitação na Mina del Morro,
- Centro esportivo “La Peña”.

DESENVOLVIMENTO URBANO                           BILBAO                              
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Este itinerário pela região de Girona 
nos fará ver a arquitetura e as 
intervenções na paisagem de uma 
forma diferente. Através da obra do 
escritório local RCR (Aranda, Pigem 
y Vilalta) faremos uma viagem que 
nos levará por Olot e Palamós. 
A paisagem de "La Garrotxa" tem um 
aspecto característico devido à sua 
origem vulcánica e árvores nativas, 
que serviram como inspiração 
para pintores como Vayreda ou a 
renomada Escola de Olot. 
A arquitetura também interpreta 
e redefine a paisagem  de "La 
Garrotxa" com obras respeituosas 
com o entorno natural. Arquiteturas 
que, em contraste com o lugar, 
intensificam sua essência. 
Durante dois dias estaremos 
imersos nesse entorno natural, e 
conheceremos sobretudo obras 
de RCR. Mas obviamente, não 
podemos esquecer de que a 
gastronomia local também nos 
ajuda a entender o funcionamento 
de um território.

- Picnic no Restaurante les Cols
- Degustação de azeites e 
vinhos / Vinícola Brugarol

DIA 01
Saída em ônibus privado.  
Chegada em Olot.
Visita interior Restaurante Les Cols.
Pista de Atletismo Tussols-Basil. 
Pavilhão 2x1.
Parque de Pedra.
Pavilhão do Rio.
Picnic Restaurante Les Cols. 
Jantar no Pavilhão do Rio. 
Zona do Vulcão Croscat. 
Chegada no Hotel. 
Jantar livre.  

DIA 02
Café da manhã no Hotel.
Encontro com o guia.  
Saída à Sant Pau.  
Acesso à Fageda d’en Jordà.
Vinícolas Brugarol - Palamós. 
Degustação de vinhos e azeites.
Saída à Sta. Coloma de Farners.
Pavilhão El Lotus Blau no Balneário 
Termal Orion.
Após o jantar (não incluído), regresso 
à Barcelona. 

ARQUITETURA E PAISAGEM                    LA GARROTXA                                   
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Nos últimos anos, os grandes 
produtores da Rioja fizeram  grandes 
esforços para renovar suas  vinícolas, 
a fim de adaptar a tecnologia e 
os espaços à altura  dos vinhos 
produzidos. 
O resultado são novos edifícios 
que combinam funcionalidade e 
estética, sempre com o vinho como 
protagonista. 
Algumas das empresas mais 
conhecidas confiaram seus projetos 
aos principais nomes da arquitetura 
contemporânea, como Santiago 
Calatrava, Zaha Hadid e Frank 
Gehry.
Entretanto, La Rioja, com mais 
de 400 vinícolas, oferece uma 
grande variedade de estilos 
arquitetônicos, desde os mais 
tradicionais, escavados na pedra 
e com madeiras nobres, aos mais 
funcionais e contemporâneos.  
Em nossa proposta, visitaremos 
diversos edifícios, disfrutando 
também do vinho e da gastronomia.

- Degustação de vinhos 

DIA 01
- Loja de Zaha Hadid na Viña 
Tondonia.
- Vinícola Viña Real (Philippe 
Mazieres).
- Haro, o povoado mais importante 
na região denominada Rioja Alta.
- Elciego, comarca de caráter própio 
e original. Associada desde sempre 
ao mundo do vinho, esconde um 
variado patrimônio que abarca 
desde antigos dólmens de mais de 
5.000 anos até as construções mais 
vanguardistas.
- Vista exterior na vinícola Marques 
de Riscal (Frank Ghery).

DIA 02
- Vinícolas Ysios (Santiago Calatrava). 
- Almoço na vinícola Darien (J. 
Marino Pascual). Prêmio “Best of 
Wine Tourism 2009” em arquitetura. 
Restaurante que ofrece a essência 
da cozinha local, baseada nos 
produtos da terra, com um toque de 
modernidade. 

ARQUITETURA E VINHO                   LA RIOJA E ÁLAVA                          
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Propomos uma viagem com um olhar 
profundo em Madrid e sua ampla 
herença, com foco na arquitetura e 
arte, com o acompanhamento de 
nossos arquitetos-guias. 
Madrid possui atualmente um 
conjunto excepcional de museus,   
com a maioria de edifícios 
localizados próximos ao Paseo del 
Prado. 
As coleções desses museus 
encontram-se entre as melhores 
do mundo, e estão em edifícios de 
grande interesse arquitetônico e 
patrimonial.
Além de serem edifícios históricos, 
foram todos recentemente 
restaurados ou ampliados 
por famosos arquitetos 
contemporâneos: Moneo, Nouvel, 
Herzog & De Meuron, entre outros. 
Sem dúvidas, um itinerário enfocado 
nos grandes museus é algo que  
os amantes da arquitetura e arte 
não podem deixar de ver em sua 
próxima estadia em Madrid. 

DIA 01
Eixo dos museus clássicos e seus 
restauros.
- Estação Atocha, Alberto de 
Palacio / Rafael Moneo;
- Museu Reina Sofía, José de 
Hermosilla - Francisco Sabatini / 
Jean Nouvel;
- Caixa Forum, Herzog & De Meuron;
- Museu Thyssen-Bornemisza, Antonio 
López Aguado / Rafael Moneo / 
BOPBAA;
- Museu do Prado, Juan de 
Villanueva / Rafael Moneo. 

DIA 02
Transformação arquitetônica: novos 
espaços da arte.    
- Museu ABC de Desenho e 
Ilustração; antiga fábrica de Cerveja 
Mahou, de José López Salaberry / 
Aranguren & Gallegos;
- Fundação Caixa Madrid; 
- Matadero, projeto inicial do 
arquiteto Luis Bellido, construído 
entre 1908 e 1928 por encargo da 
Prefeitura. 

ARQUITETURA E ARTE                                       MADRID                          
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Madrid, cidade surpreendente 
por sua monumentalidade e 
urbanismo desenvolvido ao longo 
de séculos, apresenta diversos estilos 
arquitetônicos. 
Junto a edifícios antigos como El 
Escorial, encontram-se modernos 
arranha-céus, como os da zona 
de AZCA, próxima ao Paseo de la 
Castellana. 
Esta variedade   arquitetônica faz 
com que a cidade esteja entre 
os primeiros destinos de turistas 
e profissionais interessados em 
arquitetura.  
Trata-se de uma cidade  
cosmopolita, centro de negócios, 
sede da Administração Pública 
Central, do Governo do Estado e do 
Parlamento Espanhol.    
Madrid, cidade multiétnica e com 
mais de três milhões de habitantes,  
caracteriza-se por uma intensa 
atividade cultural e artística, bem 
como uma agita vida noturna, 
com inúmeros bares, restaurantes e 
cafés. 

DIA 01
Pela manhã, visitaremos o "eixo  
dos museus". Após pausa para 
almoço (não incluído), iremos até 
o Matadero, centro de criação 
contemporâneo da prefeitura. 

DIA 02
Visitaremos obras de habitação 
social na periferia. Saída em ônibus 
privado até Carabanchel. 
Faremos um Picnic (incluído) no 
Madrid Río, próximo ao edifício 
Caixa Mágica.
À tarde, sairemos em direção à  
Villaverde. 
Visitaremos também: PAU Vallecas, 
Ecobulevar Vallecas e San Chinarro. 

DIA 03 
Visitas aos arranha-céus de Madrid: 
Torres Business Area. Na Praça 
Castilla veremos a "porta da Europa" 
e as Torres KIO de Phillip Johnson e 
John Burgee. À tarde veremos o 
Estádio Santiago Bernabeu e a Torre 
Picasso.

03

ARQUITETURA E URBANISMO                         MADRID                          

02 noites em hotel a definir 
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Os espanhóis seguidamente dizem 
que sua capital "tem muita vida" – e 
é verdade. Em nenhuma outra parte 
da Europa seus moradores são tão 
fiéis a disfrutar e absorver o melhor 
que sua cidade tem para oferecer.  
Madrid conquista os visitantes por 
sua rica combinação de  história,  
atitude cosmopolita, clima e um 
entusiasmo vitalício.
Trata-se de uma cidade com diversos 
novos designers de futuro e talento, 
os quais mesclam artesanato e o 
último em tecnologia. 
Esse tour nos levará até os 
melhores e mais atuais locais de 
desenho e interiorismo: lojas, hotéis, 
restaurantes, entre outros, muitos 
deles desconhecidos pelos turistas e 
escondidos no tecido urbano. 
Visitaremos obras de arquitetos 
e interioristas locais, bem como 
outras de escritórios reconhecidos 
internacionalmente, como Jean 
Nouvel, Norman Foster ou Phillippe 
Stark. 

DIA 01
Começaremos o dia visitando o 
Matadero (Arturo Franco). 
Almoço em local a definir. 
À tarde, iremos ao Hotel Puerta 
América (Jean Nouvel), logo ao 
Roca Show Room (Lamela). 
Visitaremos também o escritório 
Acero - Joaquin Torres.  

DIA 02
Principais visitas: 
Loja Custo (Teresa Sapey) 
Restaurante La Manduca De Azagra 
(Patxi Mangado)
Hotel De Las Letras (Virginia Figueras)
Prada (Roberto Baciocchi)
Hotel Room Mate (Tomás Alía)
Jesús Del Pozo(Campo Baeza) 
Rest. Udon (Girbau & Mateu) 
Rest. Estado Puro (James & Mau)
Ivory Press (Norman Foster) 
Pan De Lujo e Restaurante Nikey 
(Ignacio Garcia De Vinuesa)
Bar El Tomate (Sandra Tarruella) 
Teatriz (Phillippe Starck)

INTERIORISMO E DESIGN                                     MADRID                          
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DIA 01
Pela manhã, saída em ônibus 
privado até Carabanchel, bairro 
do sudoeste de Madrid, planejado 
para uma população de uns 35.000 
habitantes.  
Tipologias residenciais do P.A.U 
(Programa de Atuação Urbanística) 
de Carabanchel. 

Pausa para almoço (incluída): Picnic 
em Madrid Río (West8 + Burgos & 
Garrido Arquitectos Asociados, 
Porras La Casta Arquitectos, Rubio 
& Álvarez-Sala). Visita guiada Caixa 
Mágica e Madrid Río. 

DIA 02
Pela manhã, saída em ônibus 
privado até Villaverde, distrito 
municipal situado no extremo sul do 
município de Madrid.
Tipologias residenciais do P.A.U 
(Programa de Atuação Urbanística) 
Vallecas,  Ecobulevar Vallecas e San 
Chinarro.

Madrid é uma cidade dinâmica e 
cosmopolita e, apesar da atual crise 
no setor da construção, nos últimos 
anos foram desenvolvidos projetos 
com alta qualidade construtiva, 
espacial e estética. 
Visitaremos diversos conjuntos 
residenciais localizados na 
periferia. A construção de 
habitação de interesse social 
mereceu reconhecimento e 
conquistou numerosos prêmios, 
por sua qualidade, inovação e 
sustentabilidade. 
Diversos escritórios de arquitetura 
projetaram nos bairros de Vallecas, 
Carabanchel e Sanchinarro, 
apoiados pela iniciativa pública. 
Também veremos outros projetos 
contemporâneos, como Madrid Río: 
projeto com “objetivo fundamental 
de recuperar a continuidade 
dos bosques próximos à Madrid, 
gerando um sistema contínuo de 
áreas verdes nas quais o rio funciona 
como um elemento vertebrador”. 

HABITAÇÃO SOCIAL                                          MADRID                          
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DIA 01
Visitas  com guia-arquiteto no centro 
de Pamplona:
- Avenida Carlos III (2007),
- Arquivo Geral de Navarra,
- Oficina Caja de Arquitectos ,
- Ciudadela e Volta do Castelo,
- Pasarela de Labrit,
- Nova Rodoviária,
- Almoço (incluído) no Restaurante El 
Mercao,
- Centro Cultural de Caja Navarra,
- Palácio de Congressos e Auditório 
de Navarra,
- Joalheria D. 

DIA 02
Visitas nas obras de Patxi Mangado: 
- Clube Hípico Ultzama,
- Clube Zuasti-Patxi Mangado. 
Pausa para almoço(incluido), em 
restaurante a definir. 
À tarde, visitas:
- Centro Paroquial São Jorge,
- Campus Universidade de Navarra,
- Centro de Saúde de São João.

Pamplona é uma cidade construída 
no alto de uma colina e ainda 
conserva com clareza a estrutura 
e as muralhas da antiga parte 
fortificada e um interessante traçado 
do século XIX. 
Um dos projetos mais interessantes e 
menos conhecidos de Rafael Moneo 
encontra-se no alto dessa colina. 
Uma espetacular reabilitação que 
demonstra esse respeito local com 
o patrimônio. 
Nesses dois dias, visitaremos alguns 
dos edifícios mais emblemáticos do 
centro da cidade, intervenções no 
patrimônio e obras de interiorismo. 
Veremos também a zona 
universitária, em um itinerário 
pelos arrededores da cidade, 
onde encontram-se por exemplo 
o premiado projeto de Patxi 
Mangado para o Centro Hípico em 
Ultzama, ou  os menos premiados 
Club Esportivo de Zuasti e Centro 
Paroquial São Jorge, dos arquitetos 
Tabuenca&Leache.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA           PAMPLONA                    
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DIA 01
Visita ao Arquivo Geral de Navarra 
(Rafael Moneo) e passeio pelo 
Redín. 
Iremos até o centro cruzando a 
passarela dos arquitetos Pereda-
Pérez. 
Logo zona de las murallas, Avenida 
Carlos III (AH arquitectos), Catedral e 
Praça do Castelo. Gastronomia das 
ruas do centro antigo da cidade.  

DIA 02 
Madrugadremos para ver as festas 
dos "San Fermines". Possibilidade de 
vistas privilegiadas às ruas por onde 
passam os touros e corredores desde 
uma sacada particular (consultar).  
Desfile de gigantes  pelo centro.
Visitas acompanhadas por nosso 
guia: Palacio de Congresos (Patxi 
Mangado), Ciudadela, nova 
rodoviária (Blasco,  Tabuenca y 
Sagastume), CIVICAN (Blasco) 
e Campus da Universidade de 
Navarra com edifícios de Moneo, 
Carvajal ou Vicens.

A cidade de Pamplona é conhecida 
em todo o mundo graças às suas 
festas de San Fermín. Milhares de 
pessoas comparecem à cada ano 
às festas para viver a emoção dos 
populares "encierros", imortalizados 
por Hemingway em seu livro "Festa".
Durante nove dias, vestidos com 
roupas brancas e vermelhas, os 
moradores e visitantes se deixam 
levar pelo espírito festivo que invade 
as ruas da cidade. 
Mas Pamplona é muito mais que 
isso, e merece ser visitada também 
durante essa data especial. 
Arquitetura e urbanismo juntam-se 
com o folclore e é possível conhecer 
a cidade em todo seu esplendor, 
com suas ruas lotadas de visitantes. 
Pamplona é uma cidade com 
diversos parques, monumentos 
e lugares inesquecíveis, e 
soube incorporar  edifícios 
contemporâneos em seu traçado 
urbano. 
Disfrute de uma combinação 
perfeita de arquitetura e tradição!

ARQUITETURA E “SAN FERMINES”                PAMPLONA                    
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Santiago de Compostela foi 
declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO em 
1985. É uma cidade conhecida no 
mundo inteiro, já que há séculos sua 
Catedral  atrai peregrinos de todo o 
mundo. 
O peso da história e seu reflexo no 
Patrimônio construído,  contudo, 
não impediu sua evolução frente 
ao século XXI. 
Uma cidade moderna, que  apostou 
na arquitetura contemporânea, 
com obras de alguns dos melhores 
arquitetos, como Siza, Heyduk ou 
Grassi. 
Durante esses dias na cidade, 
poderemos conhecer como 
o Consórcio de Santiago vem 
gestionando o  Patrimonio Histórico, 
além de visitar as obras mais 
emblemáticas da arquitetura das 
duas últimas décadas. Visitaremos 
por exemplo a Cidade da Cultura de 
Galícia, um complexo arquitetônico, 
cultural e de entretenimiento, obra 
de Peter Eisenman. 

DIA 01
Consórcio de Santiago - 
apresentação (a confirmar). Logo, 
saída para visitas:
- Catedral,
- Banco da Espanha,
- Itinerário por Vistalegre, 
- Sede SGAE (Antón García-Abril),
- Casa Europa / Centro de Estudos 
Avançados (César Portela),
- Escola de Estudos Musicais (Antón 
García-Abril), 
- Museu de História Natural (César 
Portela), 
- Auditório da Galícia (Julio Cano 
Lasso), 
- Faculdade de Comunicação 
(Álvaro Siza),
- CGAC / Museu do Povo Galego,
- Parque de Bonaval.

DIA 02
Dedicado exclusivamente à Cidade 
da Cultura,  um pólo cultural 
dedicado ao conhecimento e à 
creatividade contemporânea. 

ARQUITETURA E URBANISMO                     SANTIAGO                     
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DIA 01 
Visitas interior e exterior do Centro 
Tecnológico Palmas Altas - Richard 
Rogers, juntamente com os 
espanhóis  Vidal y Asociados, e em 
colaboração com a empresa de 
engenharia Arup. As zonas verdes 
são da paisagista María Medina 
Muro e Gregorio Marañón Medina, 
com intenção de recuperar os 
valores dos jardins hispano-árabes.
À tarde: Visitas ao PEASS - Parque 
Empresarial de Arte Sacra de Suárez 
Santas Arquitectos.
 
DIA 02
Visita ao prédio comercial na 
Avenida Ramón y Cajal, de Hombre 
de Piedra Arquitectos. 
Logo visita a distintos edifícios de 
habitação social, dos arquitetos: 
- Gabriel Verd,
- Andres Cid Fernández, 
- Lapanaderia,
- Sol 89,
- Entre outros. 

Além da grande quantidade 
de edifícios que constituem o 
patrimônio desta cidade, há 
também uma série de construções 
contemporâneas que despertam o 
interesse  de arquitetos em Sevilla. 

Visitaremos edifícios sustentáveis, 
como o  Centro Palmas Altas 
(Richard Rogers), o Parque 
Empresarial de Arte Sacra de Sevilla 
(Suarez & Santas Arquitectos) e o 
edifício de escritórios na Avenida 
Ramón y Cajal (Hombre de Piedra 
Arquitectos).

Também veremos projetos de 
habitação social de jovens 
arquitetos, membros de escritórios 
locais. Soluções que buscam o 
melhor aproveitamento espacial 
aliado a originais soluções estéticas. 
Trata-se, definitivamente, de um 
itinerário com edifícios singulares, 
os quais utilizam com economia 
e precisão os recursos naturais ou 
econômicos. 

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA                 SEVILHA                    
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A cidade de Sevilla foi moldada 
ao longo de séculos por numerosas 
culturas, as quais contribuiram para  
sua configuração atual. 
A arte da reabilitação é manifestada   
mediante o respeito aos valores 
herdados, a manunteção da riqueza 
espacial e da memória histórica,  e 
é atualizada desde o ponto de visita 
contemporâneo, através de novos 
materiais e conceitos, compatíveis 
com a tradição.
Além disso, a cidade esconde 
diversos locais inexplorados, onde  
a influência árabe ainda está 
presente.
Seja no traçado e ambiente de 
suas ruas, seja diretamente na 
sua arquitetura, conservada e 
adaptada às necessidades atuais, 
encontraremos lugares esquecidos, 
ignorados na maioria de guias 
turísticas. 
São entretanto jóias, as quais nos 
ajudam a compreender e disfrutar 
de uma Sevilla oculta.

DIA 01
Começaremos a visita na Porta de 
Córdoba. Logo seguiremos pela 
Igreja de São Hermenegildo, os 
restos da cidade muçulmana e o 
Arco da Macarena.
Itinerário pelo centro histórico, 
passando pelo Pátio da Igreja do 
Divino Salvador,  Bairro Judio (Santa 
Cruz), Jardins de Murillo e Jardins da 
Buhaira. 

DIA 02
Começaremos no Monastério 
da Cartuja. Visitaremos o 
Instituto Andaluz de Patrimônio 
Histórico, Centro Andaluz de Arte 
Contemporânea, Parlamento de 
Andaluzia (Hospital de las cinco 
llagas, 1546, renovado por D. 
Martinez, 2003). Logo, Arquivo Geral 
de Indias e fim da visita guiada na 
Torre do Ouro, situada nas margens 
do rio, junto à praça de touros da 
Real Maestranza.

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO                       SEVILHA                    
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Exploraremos o Patrimônio do Vinho. 
Visitaremos edifícios modernistas 
que, por suas características únicas, 
são autênticas testemunhas de 
uma arquitetura na qual a função 
combina-se com a perfeição na 
configuração do espaço e na 
qualidade da execução.
Denominadas  assim  por  sua  
riqueza  de espaço e luz, as vinícolas 
projetadas por Cèsar Martinell entre 
1918 e 1923 formam,  possivelmente,  
o  conjunto  de obras  agrárias  
mais  importantes construídas na 
Catalunha.
O projeto e a construção deste 
grupo de edifícios, conjuntamente 
com outros, ocuparam um curto 
período da vida profissional de 
Martinell, mas são as  obras  pelas 
quais o arquiteto é mais valorizado 
e lembrado.  
Constituem verdadeiras  jóias  
desconhecidas para serem 
mostradas  aos  arquitetos  de  hoje, 
além de   podermos experimentar a 
gastronomia e cultural local. 

DIA 01
Visita à Vinícola da Cooperativa 
Agrícola de Rocafort de Queralt.

Almoço (incluído).

Visitas em Barberà de la Conca:
- Castelo e Vinícola
- Degustação de Vinhos de D.O.

Chegada no Hotel - centro histórico 
de Montblanc.

Jantar livre no Centro histórico.

DIA 02
Visita guiada no centro histórico.

Degustação de cavas na vinícola 
modernista do Sindicato de 
Vinicultores de Montblanc.

Almoço (incluído).

Visita ao Conjunto Cisterciense do 
Monastério de Poblet. Fim da Rota.

- 01 noite em hotel Rural

CATEDRAIS DO VINHO                               TARRAGONA                    

- Degustação de vinhos em 
  Barberá de la Conca
- Degustação de cavas em  
  Montblanc
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Poucas cidades são como Valência, 
capazes de conviver em harmonia 
com os restos de seu passado mais 
remoto, datado de 138 a.C., ao lado 
de seus edifícios mais inovadores. 
Além disso, a reabilitação das 
margens  do rio Turia, com 
a monumentalidade de sua 
intervenção, contribuiu para que 
a cidade possua espaços os quais 
integram com perfeição natureza e 
arquitetura. 
Já a Cidade das Artes e das 
Ciências é um espaço de lazer no 
qual a arquitetura é protagonista. 
Surpreendente por suas dimensões, 
este conjunto desenhado por 
Santiago Calatrava surge com a 
pretensão de ser um símbolo da 
vanguarda artística  e cultural da 
cidade. 
Calatrava deixou sua forte marca 
pessoal em sua cidade natal, 
entretanto, Valência conta também 
com espetaculares obras de outros 
escritórios internacionais e locais.   

DIA 01
Pela manhã: visitas no centro  
histórico e mercado. Logo: 
- Museu da Ilustração. Guillermo 
Vázquez Consuegra,
- Edifício habitacional de Frédéric 
Floquet e Mónica García, Miguel A. 
Campos e Juan Ranchal.
À tarde, iremos ao porto: 
- Veles e Vents - Chipperfield + b720, 
- Luna Rossa Team Base - Renzo 
Piano, 
- Las Atarazanas Tinglados Del 
Puerto, 
- Instituto El Grao,
- Centro Cultural El Musical.

DIA 02
Dedicado às margens do Rio e 
Cidade das Artes e das Ciências: 
- L’hemisfèric,  Museu das Ciências 
Príncipe Felipe, L’umbracle, 
L’oceanogràfic,  Palau De Les Arts,
- Cidade da Justiça, 
- Centro de Investigação Príncipe 
Felipe. 

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA           VALÊNCIA                    
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DIA 01
Começaremos visitando a parte  
medieval da cidade, suas igrejas 
góticas e palácios renacentistas. Não 
esqueceremos a Catedral de Santa 
Maria e Praça da Virgem Branca, 
Calle Dato e edifícios tradicionais 
como o Banco de Vitoria ou a rua 
Postas com o prédio dos  Correios.
Outras atrações: Plaza de los Fueros 
com intervenção de Eduardo 
Chillida, Artium ou Centro-Museu 
Basco de Arte contemporânea.

DIA 02 
Visitaremos novas intervenções:   
Museu arqueológico de Patxi 
Mangado, rampas elétricas no 
centro antigo e Fundação Sancho 
el Sabio de Roberto Ercilla. Podemos 
almoçar no La Florida, de Roberto 
Ercilla, ou no Ikea, renovado por 
Javier Mariscal. À tarde: espaços 
verdes  e a extensão à Salburua, 
com edifícios residenciais  e a sede 
central de Vital Kutxa, desenhada 
por Javier Mozas e Eduardo Aguirre.

Propomos um itinerário com o 
melhor da arquitetura de Vitoria – 
Gasteiz, capital de Álava e sede do 
Parlamento e outras instituições do 
País Basco. 
Em 2012, Vitoria-Gasteiz foi eleita 
Capital Verde Européia, e em 2014 
Capital da Gastronomia. Uma ótima 
combinação para desfrutar dessa 
cidade sustentável, deleitando-se  
também com a culinária e cultura 
locais.      
A cidade encanta arquitetos não 
só por seus edifícios neoclássicos e 
centro histórico, mas também  pelas 
novas intervenções arquitetônicas e 
paisagísticas de nomes conhecidos 
como Patxi Mangado ou Roberto 
Ercilla.  
Além disso, está rodeada por 
um anel verde, formado por seis 
parques, compostos por uma 
extensa rede de itinerários para 
pedestres e ciclistas, combinados 
com áreas de descanso. Tire 
proveito dessas e de outras atrações 
com nosso guia-arquiteto.   

ARQUITETURA E URBANISMO         VITÓRIA - GASTEIZ                    
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a

Barcelona é um modelo de cidade 
observado por profissionais de 
todo o mundo. Embora cada 
cidade seja diferente, o estudo 
das transformações urbanas de 
Barcelona é aplicável em outros 
entornos e pode ser muito útil para 
arquitetos e urbanistas brasileiros.
Essa viagem pretende ser 
uma reflexão, análise e estudo 
participativo desse modelo, sua 
influência na arquitetura e na 
sociedade, com o objetivo final de 
extrair conclusões de aplicação 
universal.
Durante esses dias, poderemos 
estudar e compreender, juntamente 
com profissionais de Artchitectours e 
de especialistas em planejamento 
urbano e infraestrutura, essa cidade 
tão interessante e atual, berço do 
urbanismo. 
Realizaremos uma jornada de 
trabalho na Universidade e 
completaremos o estudo da cidade 
com várias visitas guiadas.

INCLUI
- Preparação do itinerário
- 10 noites em hotel com café da manhã
- Transfers Aeroporto-Hotel / Hotel-Aeroporto
- Ônibus privado ou transporte público para as visitas segundo programa
- Entradas: 
 Pavilhão Mies van der Rohe, La Pedrera, Sagrada Família, Catedral (Girona)
- Assistência da equipe Artchitectours durante toda a viagem
- Visitas guiadas com arquitetos segundo programa
- Seguro de viagem básico obrigatório

OPCIONAL
- Seguro de cancelamento
- Excursão à Santa Coloma e Sitges
- Extensão à Bilbao
  Inclui: Voo (low-cost)
   02 noites em hotel 3*** com café da manhã  
 Acompanhamento de guia Artchitectours (8h)
 Entradas para o Museu Guggenheim (Frank Gerhy)
 Tour "Regeneração Urbana, Social e Econômica"  

NÃO INCLUI: Assistência e transporte durante o tempo livre, almoços e jantas, entradas em edifícios 
não especificados. 

CASE STUDY                    BARCELONA                    
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DIA 01 
Introdução e História do Urbanismo
Chegada dos participantes. Transfer 
ao Hotel e Check in. 

Apresentação e explicações da 
influência do Plano Cerdá e do 
Ensanche (L’Eixample em catalão). 
 

DIA 02
Relação Cidade Antiga x Nova
Encontro com profissionais do 
setor. Tema: reabilitação de áreas 
degradadas. 

Visita guiada no bairro do Raval. 
Rambla do Raval, MACBA (Richard 
Meier) e CCCB (Albert Viaplana).
 
Visita guiada nos  bairros: Gótico, 
Ribera e Born.

Arquitetura medieval, Mercado 
de Santa Catarina (Miralles e 
Tagliabue), Santa Maria del Mar, 
Palau de la Música (reabilitado 
por Óscar Tusquets), Museu Picasso 
(renovado por Jordi Garcés) e 
Mercado do Born.
 

DIA 03
Patrimônio Histórico 
Visita guiada a edifícios Modernistas: 
La Pedrera (Gaudí), Casa Batlló 
(Gaudí), Casa Ametller (Puig i 
Cadafalch), Casa Lleó Morera 
(Domènech i Montaner), Editorial 
Montaner i Simón - Fundació Tapies 
(Domènech i Montaner), Casa Fuster 
(Domènech i Montaner), Casa 
Vicens (Gaudí), Sagrada Família e 
Parc Güell (Gaudí). 
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DIA 04
Reabilitação do Patrimônio
Las Arenas (Richard Rogers e Alonso 
Balaguer) - antiga local de touradas, 
recentemente transformado em um 
complexo comercial, no qual foi 
conservada a fachada exterior do 
edifício.  

Intervenções das Olimpíadas 92  
Zona de Montjuïc: Caixa Forum (Puig 
i Cadafalch - DAC),  Pavilhão Mies 
van der Rohe (entrada incluída),  
Estádio Olímpico e MNAC.

DIA 05
Renovação da Orla Marítima
Visita guiada na Vila Olímpica e 
Porto Olímpico/Barceloneta. Hotel 
Arts (SOM), e o famoso Fish, de Frank 
Ghery. 

A Vila Olímpica (MBM) com 
seu inovador sistema de coleta  
pneumática de resíduos e o "Paseo 
Nova Icaria", de Miralles e Tagliabue. 

 

DIA 06 
Dia livre. 

DIA 07
Transformação de bairros
Visita à “Biblioteca de La Mina” e 
"Rambla de La Mina". 

Zona Fórum das Culturas e Pérgola 
Fotovoltáica. Uso de energias 
renováveis.

Novo bairro tecnológico 22@.
Renovação do bairro industrial 
Poblenou. Visita ao edifício MediaTic 
(Cloud 9).  Transformação da Praça 
das Glories. 

DIA 08
Grandes infraestruturas de transporte: 
mobilidade e acessibilidade

Visita exterior no Porto Industrial 
de Barcelona, Zona Franca, Metrô 
e Anéis Viários. Explicação sobre 
"La Sagrera", redes interligadas de 
mobilidade: trens, metrô, tramvia, 
ônibus, ciclofaixas e pedestres. 

DIA 09
Excursão à Girona. 
Zona Universitária, centro histórico e 
entrada na Catedral. 

DIA 10
Dia livre.  
Possibilidade de excursão à Santa 
Coloma de Cervelló e Sitges 
(Opcional).
 

DIA 11
Fim da viagem. 
Café da manhã e check-out. 
Transfer ao Aeroporto de Barcelona. 
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Sevilha mantém o charme das 
cidades com história, o que pode 
ser visto no grande número de 
edifícios e monumentos que são 
patrimônio em duas de suas áreas 
mais famosas: Triana e La Macarena. 

Mas fora o grande número de antigos 
edifícios religiosos, civis e militares - 
herança da cidade, há uma série 
de projetos contemporâneos que 
serão incluídos neste itinerário. 
Destes, um dos mais importantes é o 
local onde estão as instalações da 
EXPO 92. 

Além disso, em uma cidade como 
esta, na qual conviveram por tanto 
tempo culturas como a romana, 
árabe e cristã, também há muitos 
museus e eventos culturais. Neste 
programa, não deixaremos de 
lado a agitada vida cultural que 
transparece em entretenimento de 
todos os tipos, especialmente no 
flamenco, um dos eventos culturais 
prioritários na cidade.

CASE STUDY                           SEVILHA                    

INCLUI
- Preparação do itinerário
- 06 noites em hotel com café da manhã (05 em Sevilha e 01 em Granada)
- Transfers Aeroporto-Hotel / Hotel-Aeroporto
- Ônibus privado ou transporte público para as visitas segundo programa
- Entradas necessárias segundo programa
- Assistência da equipe Artchitectours durante toda a viagem
- Visitas guiadas com arquitetos segundo programa
- Seguro de viagem básico obrigatório
- Picnic nos jardins do Monastério

OPCIONAL
- Seguro de cancelamento
- Suplemento para quarto individual

NÃO INCLUI
- Assistência e transporte durante o tempo livre
- Almoços e jantas 
- Entradas em edifícios não especificados
- Qualquer outro item não especificado no item “inclui”
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Acabaremos o passeio no El Alcazar, 
um complexo palaciano composto 
por vários edifícios de diferentes 
épocas e declarado Patrimônio da 
Humanidade desde 1987.

DIA 04
Visitaremos obras como:

- Equipamentos de Lapanaderia
- Social Cyber Center de 
MedioMundo
- Colegio en Tomares de Felipe 
Palomino
- Habitação Social de Villegasbueno 
Arquitectura

Passaremos também pela Casa 
Duclós, de José Luis Sert. 

DIA 05
Após o café da manhã, faremos 
o check out e sairemos em ônibus 
com direção à Córdoba. 
 
Visita à Grande Mesquita, Madinat 
Al Zahra, Museo Madinat Al Zahara 
de Nieto Sobejano Arquitectos, 

DIA 01
Chegada dos participantes. 
Transfer ao Hotel e Check in. 

À tarde, tour no centro histórico. 

DIA 02
Tours no local das instalações da 
Expo 1992. Saída em ônibus até a 
Isla de la Cartuja. 

Visitas:  
- Auditório Rocío Jurado
- Pabellón de la Navegación
- Monastério Cartuja
- Antiga Fábrica de Cerâmica
- Centro Andaluz de Arte             
  Contemporânea
- Ponte Alamillo (Calatrava)
- Torre Cajasol ou Torre Pelli

Picnic nos jardins do Monastério 
(incluído). Final da tarde/noite livre. 

DIA 03
Após o café da manhã no hotel, 
sairemos para visitar projetos 
importantes de Cruz y Ortiz 
(escritório com sedes em Sevilha e 
Amsterdam). 

Entre outras obras, visitaremos a 
Sede de Diputación e a  Estación 
Santa Justa. 

Logo, visitas a projetos de 
reconhecidos arquitetos locais. 

- Juan P. Donaire, Hotel EME,
- Adriatica, Plaza Nueva. 
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Espaço Andaluz de Criação 
Contemporânea, também de Nieto 
Sobejano Arquitectos, entre outros 
locais. 
Check in no hotel e noite livre. 

DIA 06
Após o café da manhã no hotel, 
saída em ônibus até Granada. 

Visitas no centro histórico. 

Principais atrações: Catedral, 
Capela Real, Mosteiro de La 
Cartuja, Mosteiro de São Jerónimo, 
Parque das Ciências, assim como os 
diferentes museus e jardins.

Check in no hotel e noite livre.  

 
DIA 07
Após o café no hotel, check out e 
saída em ônibus até Alhambra. 

Após a visita, iremos ao Aeroporto 
de Sevilha.  Voo de regresso. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS! 



viagem  de arquitetura 
espanha: madri, bilbao e barcelona
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INCLUI
- Preparação do itinerário
- 11 noites em hotel com café da manhã
- Transfers Aeroporto-Hotel / Hotel-Aeroporto
- Voo Bilbao-Barcelona (low-cost) 
- Ônibus (ida e volta) Bilbao - Donostia-San Sebastión  
- Ônibus privado ou transporte público para as visitas segundo o programa
- Entradas: Museu do Prado, Museu Guggenheim, Pavilhão Mies van der  
  Rohe, La Pedrera, Sagrada Família, Catedral de Girona
- Assistência da equipe Artchitectours durante toda a viagem
- Visitas guiadas con arquitetos segundo o programa
- Seguro de viagem básico obrigatório

OPCIONAL
- Seguro de cancelamento
- Excursão às Bodegas Codorniu e/ou Sitges

NÃO INCLUI
- Assistência e transporte em tempo livre
- Almoços e jantas
- Entradas em edifícios não especificados

Está concebida para estudantes ou 
profissionais brasileiros que queiram 
participar da missão técnica em: 
Madrid, Bilbao e Barcelona.

A idéia principal é de conhecer 
as cidades desde o ponto de vista 
“flanêur”, contando, porém, com 
um rigor que permita cumprir com 
uma agenda repleta de atividades 
que servirão como base para 
conhecer não só as características 
arquitetônicas e urbanas das 
cidades, mas também os aspectos 
de seu cotidiano. 

Museus, pontos turísticos, 
gastronomia, urbanismo, arte, 
arquitetura, entre outros, serão 
os componentes para poder 
“descobrir” estas cidades e 
assim poder traçar um “mapa 
arquitetônico” da Espanha 
contemporânea, bem como de 
suas obras mais emblemáticas 
desde o ponto de vista histórico.

MADRI, BILBAO E BARCELONA                       ESPANHA                    
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DIA 01 - MADRI
Encontro no hotel. Introdução 
Manhã: Madri dos Austrias, Porta 
do Sol,  Rua Arenal, Chocolatería 
San Ginés, Plaza Mayor e Arco de 
Cuchilleros.
Tarde: Museu Reina Sofía (Jean 
Nouvel), e Museu Thyssen-
Bornemisza (Rafael Moneo e 
BOPBAA). Visita interior (entradas 
incluídas) a Caixa Forum dos suíços 
Herzog & De Meuron e ao Museu do 
Prado. 

DIA 02 - MADRI
Manhã: tour arranha-céus e business 
área 
Manhã: Torre PwC (Carlos Rubio 
Carvajal, Enrique Álvarez-Sala 
Walther, Rubio & Álvarez-Sala), Torre 
Espacio de Henry N. Cobb, Torre 
Cristal de Cesar Pelli  e Torre Caja 
Madrid de Foster. Porta Europa 
e Torres KIO de Phillip Johnson y 
John Burgee. Torre Picasso e Torre 
Windsor. Edificio BBVA de Sáenz de 
Oiza. 
Tarde: Madrid-Río (R&AS, West 8, 
Burgos & Garrido, Porras La Casta) 
- Río Manzanares. Edifício de 
Dominique Perrault, Caixa Mágica, 
obra de west8 e Matadeiro. Estação 
Atocha (Moneo) e Memorial 11M.

DIA 03 – MADRI
Tour habitação de interesse 
social. Visitas exteriores a obras 
de Dosmasuno arquitetos, ACM, 
FOA e Thom Mayne, Chipperfield 
e Entresitio, Ecobulevar, edifícios 
Mirador e Celosía  de MVRDV e 
Blanca Lleó. VPO en Sanchinarro 
(Carlos Rubio Carvajal, Enrique 
Álvarez-Sala Walther, Rubio & 
Álvarez- Sala). 

DIA 04 – MADRI-BILBAO
Check-out e saída para Bilbao. 
Passeio pela parte histórica: Ponte 
do Arenal, Teatro Arriaga, Metro 
Bilbao de Norman Foster, Centro 
Cultural “La Alhondiga”de  Philippe 
Starck. Também veremos os 
Escritórios Sanitárias do arquiteto 
espanhol  Coll- Barreu. 

DIA 05 – BILBAO
Novo Bilbao. Veremos a Pasarela 
Zubizuri de Santiago Calatrava,  as 
Torres Isozaki de  Arata Isozaki, o 
Hotel Sheraton de Ricardo Legorreta 
e a Universidade Deusto de Rafael 
Moneo . Palácio de Congressos e 
da Música Euskalduna. Funicular de 
Artxanda. Museu Guggenheim de  
Frank Gehry, (entrada incluída).

DIA 06 – BILBAO – 
SAN SEBASTIAN 
Depois do café-da-manhã 
pegaremos um ônibus até Donostia. 
Veremos a Prefeitura, a Praça da 
Constituición, o Teatro Victoria 
Eugenia e, sobretudo nos deixaremos 
seduzir por uma cidade tranqüila, de 
arquitetura com reminiscências Belle 
Epoque. E claro veremos um dos 
melhores edifícios de Rafael Moneo, 
o Kursaal e no outro extremo do 
passeio, o Peine de los Vientos, de 
Peña Ganchegui com esculturas de 
Chillida. Noite em Bilbao.

DIA 07 – BILBAO-BCN
Check-out no Hotel e transfer até 
o Aeroporto, onde pegaremos um 
vôo a Barcelona. Já em Barcelona 
nos esperará um ônibus privado 
para o traslado ao Hotel onde 
faremos o check-in e um breve 
descanso, seguido de uma refeição 
(não incluída).

Na primeira tarde em Barcelona 
daremos um passeio pelo centro, 
nas famosas Ramblas, Praça Sant 
Jaume e Praça Real. Veremos o 
Teatro do Liceu, o Mercado da 
Boquería, a Catedral e o Bairro 
Gótico. Começaremos a familiarizar-
nos com a estrutura urbanística da 
cidade que iremos visitando nos dias 
seguintes. 

Depois do passeio recomendamos 
jantar de tapas pelo centro (janta 
não incluída). 

DIA 08 – BARCELONA
Veremos o Mercado de Santa 
Caterina de Miralles i Tagliabue, 
a Catedral Santa Maria del Mar, 
o Palau da Música, renovado por 
Óscar Tusquets, o Museu Picasso, 
renovado por Jordi Garcés,e o 
Mercado do Born. Barceloneta 
(comida livre não incluída). Depois 
de um descanso e a comida nos 
dirigiremos ao bairro do Raval.

À tarde visitaremos o bairro o Raval 
onde poderemos ver como se 
renovou esta parte do centro com 
a introdução de novos espaços 
públicos, como a Rambla do Raval 
e equipamentos culturais como o 
Museu de Arte Contemporânea 
de Barcelona, obra do norte-
americano Richard Meier, ou o 
Centro de Cultura Contemporânea 
do arquiteto catalão Albert 
Viaplana. Janta livre não incluída. 

DIA 09 - BARCELONA
Barcelona é famosa por seu 
arquitetura Modernista e 
especialmente pelo genial arquiteto 
Gaudí. Dedicaremos o dia intero 
a conhecer a arquitetura desta 
época.  Pela manhã, depois do 
café-da-manhã, visitaremos o 
Eixample projetado no sec. XIX por 
Ildefons Cerdà, onde se localizam a 
maior parte de edifícios modernistas 
mais emblemáticos. O Prof. Orciuoli 
nos explicará o Plan Cerdà e nos 
guiará pelos edifícios emblemáticos 
do Modernismo, como A  Pedrera 
(Gaudí), a Casa Batlló (Gaudí), a 
Casa Ametller (Puig i Cadafalch),  
a Casa Lleó Morera (Domènech i 
Montaner), a Editorial Montaner i 
Simón- Fundació Tapies (Domènech 
i Montaner), a Casa Fuster 
(Domènech i Montaner) e a Casa 
Vicens (Gaudí).

DIA 10 - BARCELONA
Zona de Montjuïc. Subiremos ao 
Castillo de Montjuïc, veremos a 
Fundação Miró (Josep Lluís Sert), 
Jardí Botànic (Carles Ferrater) e a 
zona das instalações olímpicas com 
o Palau Sant Jordi (Arata Isozaki), 
a Torre de telecomunicações 
(Santiago Calatrava). Pavellón Expo 
1929 (Mies van der Rohe) e o edifício 
Caixa Fórum (entrada Arata Isozaki). 
“Centro Comercial las Arenas” 
(comida não incluída) de Alonso 
y Balaguer. Logo: Vila Olímpica. 
Porto, Torre do Hotel Arts (SOM), 
Fish (Frank Ghery), Vila Olímpica 
(MBM), Passeio Nova Icaria (Enric 
Miralles). Acabaremos na Praia de 
Barceloneta (escultura de Rebecca 
Horn). Noite em Barcelona.

DIA 11 - BARCELONA
Praça das Glòries. 22@: Torre Agbar 
de Jean Nouvel, o  Hotel Silken 
Diagonal de Juli Capella, os Escritorios 
Diagonal 197 de  David Chipperfield, 
o  Campus Audiovisual-Mediapro- 
de OAB, a  Comissió Mercat de les 
telecomunicacions de Batlle i Roig 
, Edificio Corporativo Indra (b720 + 
R&AS), o  Mediatic de Cloud9 e o 
Parc Central del Poblenou  de Jean 
Nouvel. Zona do Forum - edifício de 
Herzog&de Meuron, e a nova torre 
de Telefónica de Enric Massip. Resto 
do dia livre. 

DIA 12 - BARCELONA  
Transfer ao aeroporto.  Voo ao Brasil. 
FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS!
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