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Monument for Alfonso XII

Monument for Don Quixote

BAG FACADEN
Det er altid spændende at besøge et nyt land eller
en ny by. Men med et fagligt ærinde får rejsen en
helt særlig dimension.
I tilknytning til årets studiekreds om facader har
vi valgt at lade årets studietur gå til Madrid – Spaniens hovedstad.
Madrid er i dag Den Europæiske Unions tredjestørste by med omkring 3,3 millioner indbyggere.
Madrid er en rigtig gammel by med rødder tilbage fra før Kristi fødsel – og som boplads for mennesker længe før da. Byen har stedse været en smeltedigel af kulturer som den udadvendte handelsby,
den har altid har været. Den blev kongeby i 1561 og
har siden – bortset fra to år i 1600-årene – været
Spaniens hovedstad.
Byens lange historie og politiske og handelsmæssige betydning gør den til en guldgrube for os
bygningsinteresserede: Prado-Museet, De Kgl. Botaniske Haver, slotte og paladser er indtagende, og
de skiftende århundreders kongelige byggerier har
selvsagt haft indflydelse på den almindelige bygningskultur. Og af kunst og kultur er der massevis
at se – prøv Goyas frescomalerier fra 1798 i den lille
San Antonio-kirke!
PROGRAMMET
Vi ankommer til Madrid torsdag aften og kan således udhvilede kaste os over dagens program

En af Goyas berømte frescoer

Prado-Museet er et “must-see”

fredag. Her skal vi sammen med arkitekten Werner
Durrer besøge et par byggepladser og et par andre
seværdigheder, der normalt er “lukket for offentligheden”. Werner Durrer har boet mange år i Madrid
og har sin egen tegnestue her.
Fredag er også dagen, da vi tager på arkitektonisk rundtur.
Lørdag er principielt til egen disposition (her er
rigeligt at bruge tiden til), eller vi kan tilkøbe et
arrangement på cykel, segway eller “GoCar” (små
golf-caragtige indretninger) og se mere af byen.
Skriv på kuponen, hvad du måtte foretrække – om
noget – så vælger vi det tilkøb, der er flertal for.
EKSKLUSIV INDKVARTERING OG
BESPISNING UNDERVEJS
Vi indkvarteres på det 4-stjernede Hotel NH Paseo
del Prado perfekt beliggende i byens historiske
kvarter. Hotellets atmosfære er fra det 19. århundrede men udstyret efter alle kunstens moderne
regler.
Vi spiser sammen torsdag og lørdag – lørdag ude
i byen på den fine Restaurant Taberna Capitan Alatriste.
Søndag ankommer vi i København kl. godt 15.00.
Det præcise program vil være at finde på nettet
om føje tid. Fly, firestjernet overnatning, byrundtur
med dansk ledsagelse samt to herlige middage
kommer os til at stå i kr. 7.980,- (med enkeltværelse kr. 9.275,-). Go’ tur!

PROGRAM OG
TILMELDING
Tor 03 04
Checkin 1340 i København. Ankomst i Madrid
aften. Middag på vort hotel, ND NH Paseo del
Prado
Fre 04 04
Besøg på byggeplads. Arkitektonisk rundtur i
Madrid. Middag på egen hånd
Lør 05 04
Dagen til egen rådighed eller ét af nedenstående programpunkter
Middag på Taberna Capitan Alatriste
Søn 06/04
Hjem. Forventet ankomst kl. godt 15.00

JA TAK, vi skal med på studietur og tilmelder os
bindende som følger (husk navn som i passet).
Tilmelding snarest muligt og senest 27. januar
Navn(e)

Firmastempel

Email:
Blandt tilkøbsmulighederne lørdag vælger vi (sæt
ét kryds – der arrangeres, hvad der er flertal for
blandt de tilmeldte):
Sightseeing lørdag – pr. –
Cykel
kr. 360,Segway
kr. 475,GoCar
kr. 620,-

