Viatge a Londres-Octubre 2013

Viatge a Londres: Singular Houses
Del dijous 17 al diumenge 20 d'octubre de 2013
Visites comentades a l'interior de les Singular Houses de Londres: Fenton House, 2
Willow Road House, Dennis Severs' House, Sir John Soane's Museum, Carlyle's House,
Apsley House, Leighton House, 18 Stafford Terrace (Sambourne Family House)
RESERVA I INSCRIPCIÓ:
www.casessingulars.com
casessingulars@casessingulars.com

Dijous 17 d'octubre
Al matí presentació a l'aeroport de Barcelona dues hores abans de la sortida del vol destinació
Londres. Arribada i trasllat a l'Hotel.
Matí: Barri de HAMPSTED
Visita comentada de Fenton House i de 2 Willow Road House
FENTON HOUSE Va ser la residència d'un comerciant de finals del S.XVII i és una de les cases
més antigues del barri de Hampsted. Al seu interior, el mobiliari és original georgià. I podem veure
col·leccions de porcellana i instruments de teclat. Conserva un clavecí de 1612 que va tocar Handel.
2 WILLOW ROAD HOUSE Casa dissenyada per l'arquitecte racionalista Ernö Goldfinger de l'any
1939 on hi va viure amb la seva família. A l'interior hi ha una gran distribució de l'espai, molta llum i
una col·lecció d'art de les primeres avantguardes: Henry Moore, Max Ernst...
Tarda: Barri de SPITALFIELDS
Visita comentada de Dennis Sever's House.
DENNIS SEVER'S HOUSE Recreació d'una casa que ens explica la història del barri de Spitalfields
des de 1724 fins al 1914. Severs era un artista nort-americà que hi va viure fins a la seva mort el
1999. L'interior de la casa hi ha deu estances molt ben ambientades: menjador, dormitoris, cuina...i
que encara dona la sensació que s'hi viu.

Divendres 18 d'octubre
Matí: Barri de HOLBORN
Visita comentada de Sir John Soane's Museum.
SIR JOHN SOANE'S MUSEUM Casa de l'arquitecte John Soane (1753-1837). És patrimoni nacional
i conserva el seu mobiliari i les seves col·leccions d'escultures, pintura, dibuixos...Trobem obres de
Canaletto, William Hogarth...
Tarda lliure

Dissabte 19 d'octubre
Matí: Barri CHELSEA
Visita comentada de Carlyle's House i Apsley House
La CARLYLE'S HOUSE és on va viure l'historiador victorià Thomas Carlyle des de 1834 fins la seva
mort al 1881. La casa fou construida el 1708 i està molt ben conservada tal com era el 1895 quan es
va convertir en el primer temple literari de la ciutat.
L'APSLEY HOUSE va ser dissenyada per Robert Adam pel baró Apsley a finals del S.XVIII i més
tard va ser venuda al primer duc de Wellington que hi va viure fins a la seva mort l'any 1852.
Actualment té una gran col·lecció de pintura amb obres de Velazquez, Rubens, Van Dyck, Murillo,
Goya...
Tarda lliure

Diumenge 20 d'octubre
Matí: Barri NOTTING HILL
Visita comentada de Leighton House i 18 Stafford Terrace (Sambourne Family House)

LEIGHTON HOUSE Va ser dissenyada l'any 1866 per George Aitchison i va ser la residència de lord
Leighton (1839-1896), un pintor que va formar part del moviment olímpic. La planta baixa està
decorada a l'estil oriental amb un exquisit vestíbul àrab afegit el 1879 amb rajoles de Rodes, El
Caire, Damasc i Turquia. La casa té obres dels pintors pre-rafaelites Burne-Jones, Watts, Millais i del
propi Leighton.
18 STAFFORD HOUSE Va ser la casa del dibuixant i fotògraf aficionat Linley Sambourne i la seva
esposa Marion des de 1875 fins al 1914. La decoració és la típica d'una família victoriana adinedara.
A l'hora prevista trasllat a l'aeroport per agafar el vol de tornada a Barcelona.

REUNIÓ INFORMATIVA DEL VIATGE:
Dilluns 29 de setembre a les 18 h a l'Agència de Viatges XL. Adreça: Pere Serafí, 31, baixos
Presentació del programa de visites comentades i de l'organització de vols, allotjament...
PREU: 940 €
Carnet Cases Singulars: 890 €
PAGA I SENYAL:
S'ha de reservar plaça a casessingulars@casessingulars.com i quan es tingui la confirmació s'haurà
de realitzar una paga i senyal de 250 € a La Caixa 2100 0468 07 0200356422 (NOM, COGNOMSLONDRES)
INCLOU:
Acompanyant d'un guia de Cases Singulars durant tot el viatge
Avió BARCELONA-LONDRES-BARCELONA
*el preu de l'avió subjecte a disponibilitat i noves tarifes en el moment de fer la reserva
Taxes d'aeroport
1 maleta facturada
Trasllat aeroport-hotel-aeroport
3 nits i esmorzar a l'Hotel 4* en habitació doble amb esmorzar
*no inclòs suplement habitació individual
Entrades i visites comentades a les Cases Singulars
Visites en castellà a totes les Cases Singulars
Assegurança de viatge amb cancel·lació inclosa
Dossier informatiu i bossa de viatge
NO INCLOU:
Dinars i sopars
Desplaçaments per Londres
AGÈNCIA DE VIATGES:
XL Viatges - Elisabeth Maragall
Pere Serafí, 31, baixos-Barcelona
932540080
elisabeth@xlviatges.com
www.xlviatges.com

