Architectuurreis georganiseerd door de Architectenkrant

Vanaf donderdag 5 mei t/m zondag 8 mei 2016
4 dagen / 3 nachten

Stuttgart de onbekende

Technische organisatie:
MASTER EVENTS NV
9 PROVINCIESLAAN 16 B5-6 – 1083 BRUSSELS -BELGIUM LIC.A1904
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Stuttgart de onbekende
Stuttgart
Gelegen in het zuidwesten van Duitsland, beschikt deze stad over een opmerkelijk aantal ‘must see’ gebouwen zoals de
bekende Weissenhofsiedlung (de Weissenhofwijk), de Tagblatt Turm (de dagbladtoren) en het Hauptbahnhof (het
centraal station). Ook de recentere monumenten zoals de Televisietoren, de Staatsgalerie en de Landtag zijn een
ontdekkingstocht waard.
Maar Stuttgart is vooral een stad met een aantal bijzondere, vooraanstaande industriële bedrijven zoals Mercedes Benz,
Porsche en Bosch. En de stad is er, net zoals Bilbao, in geslaagd architecturale hoogstandjes voort te brengen zoals de
Mercedes-Benz en de Porsche musea.
Wenst u de meer experimentele aspecten van de architectuur van Stuttgart te verkennen, dan moet u zich buiten het
stadscentrum wagen. Hier vindt u bijzonder stijlvolle gebouwen op de campus van de universiteit en gewaagde
residentiële buurten.
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Stuttgart de onbekende
De gidsen (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

Johannes Schuler
Geboren in 1967 in Reutlingen, Zuid Duitsland
Architect, FH München
Professioneel ervaring in verschillende burelen in Duitsland en Hongarije
Eigen bureel sinds 2003
Architecturaal gids sinds 2004
Talen : Duits en Engels
Uli Kölle
Geboren 1971 in Hechingen, Zuid Duitsland
Architect, TU Dresden
Professioneel ervaring in verschillende burelen in Duitsland en Spanje
Eigen bureel sinds 2008
Nu werkt hij aan de Universiteit van Stuttgart
Architecturaal gids sinds 2008
Talen : Duits, Spaans en Engels
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Stuttgart de onbekende - Programma
Dag 1 - Donderdag 5 mei 2016
Individuele aankomst van de deelnemers in Stuttgart uit Frankrijk of België.
Installatie in de Arcotel Camino **** op 700 meter van het station.
Bij vertrek per vliegtuig:
Air France vlucht uit Parijs om 08:40, aankomst in Stuttgart om 10:10.
Germanwings vlucht uit Brussel om 08:15, aankomst in Stuttgart om 09:20.

14.00 -14.15 : Afspraak in de lobby van het hotel.
14.15 -14.45 : Wandeling naar het Station.
14.45 -18.00 : Wandeltocht Stuttgart 21
STUTTGART 21 + EUROPA Kwartier
Deze tour toont u het controversiële spoorweg-project “Stuttgart 21” en het pas gebouwde Europa Kwartier, waar de
Stadsbibliotheek alle aandacht opeist. De tour eindigt op de Milaneo Shopping Mall.
18H00 : Terug komst in uw hotel, vrij diner en overnachting.
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Stuttgart de onbekende - Programma (vervolg)
Dag 2 - Vrijdag 6 mei 2016
Deze tour toont u het oostelijke, industriële deel van de stad met het Mercedes Benz Museum. Dit gebouw heeft een
gelijkaardig effect op de bezoekers als het Guggenheim Museum in Bilbao.
9h00 : Afspraak in de lobby van het hotel.
9.15 -11.15 : Busrit met interessante hedendaagse gebouwen in Bad Cannstatt.
11.15 -12.00 : Bezoek aan het Mercedes-Benz Museum (buitenkant en foyer).
12.00 -13.30 : Lunch in het “MB” Restaurant, in het Mercedes Museum.
13.30 -14.15 : Busrit naar Scharnhausen. EXPERIMENTELE bustour.
Tijdens deze tour krijgt u indrukwekkende, experimentele hedendaagse gebouwen te zien in de buitenwijken van
Stuttgart. De bus haalt u op bij Mercedes en brengt u naar de zuidelijke wijken van de stad, waar een volledig nieuwe
residentiële buurt ontstond op de vroegere site van de kazernes.
14.15 -16.45 : Ostfildern Scharnhauser Park, met koffiepauze.
17.30 : Terugkomst in uw hotel, vrij diner en overnachting.
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Stuttgart de onbekende - Programma (vervolg)
Dag 3 - Zaterdag 7 mei 2016
Bezoek aan het kasteel van Ludwigsburg en Architecturale Tour.
In de ochtend, transfer per bus en rondleiding door het kasteel van Ludwigsburg, één van de mooiste barokke
ensembles in Europa op 30 minuten van Stuttgart .
Terug in Stuttgart in de late ochtend. Vrije lunch.
14.00 : afspraak in de lobby van uw hotel - Bustour en wandeltocht.
Met deze tour gaat u naar het industriële noordelijke gedeelte van de stad met het Porsche Museum. Dit gebouw is
nu al een design icoon.
14.30 - 15.15 : Bezoek aan het Porsche Museum (buitenkant en foyer).
15.15 - 18.00 : terug naar het centrum van Stuttgart. Wandeltocht in het centrum.
Tijdens deze wandelroute bezoekt u het centrum van Stuttgart, met zijn historische gebouwen, in het voetspoor van
de grote aanpassingen na de 2e wereldoorlog en hedendaagse projecten uit de jaren ’70, zoals het Spitalhof en het
Kunstmuseum. Deze tour eindigt in het centrum van de stad op de Schlossplatz.

Diner in het CUBE restaurant, boven het Kunst Museum, een spectaculaire glazen kubus met uitzicht over Stuttgart :
"The place to be " in Stuttgart .
Terug komst in uw hotel en overnachting.
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Stuttgart de onbekende - Programma (vervolg)

Dag 4 – Zondag 8 mei 2016
Na het ontbijt, 's ochtends vrij en /of individuele terugkeer van de deelnemers .
Voor vliegtuig terug:
Air France vertrek uit Stuttgart om 07:20, aankomst in Parijs om 08:50.
Germanwings vertrek uit Stuttgart om 14:30, aankomst in Brussel om 15:20.
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Stuttgart de onbekende - Programma (vervolg)
Uw hotel
Hotel ARCOTEL CAMINO****
Heilbronner Strasze, 21
70191 Stuttgart
T. + 49711 258 58 -0
Het ARCOTEL Camino is een mooi 4 - sterren superieur hotel, gelegen op slechts 5 minuten wandelen van het centraal
station van Stuttgart. Het heeft 168 geluiddichte kamers met gratis internet , gratis spa-faciliteiten , waaronder ook een
hamam en een Finse sauna. Het Weissenhof restaurant zelf biedt Zwabische en Oostenrijkse specialiteiten.
In de sOjlvolle bar Scala is het heerlijk om een drankje te gebruiken. Er is eigen parkeergelegenheid aan het hotel.
De winkelstraat Königstraße ligt op 10 minuten lopen .
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Stuttgart de onbekende – Prijzen en voorwaarden
Prijs per persoon : € 990 pp in een tweepersoonskamer. Single supplement : € 175 .
Air France Vlucht H/Tvan Parijs (prijs op 2015/12/28) : 125 € + 20 € uitgiftekosten.
Germanwings Vlucht H/T van Brussel (prijs op 2015/12/28) : € 110 + 20 € uitgiftekosten.
Begrepen in de prijs:
3 overnachtingen op basis van dubbele / tweepersoonskamer met ontbijt in het hotel Arcotel Camino ****.
De architectuurtours zoals beschreven in het programma onder leiding van een architect .
Engels sprekende gids .
De bus transfers zoals vermeld in het programma.
Het bezoek aan het kasteel van Ludwigsburg inclusief transfers per bus, de inkom, een Frans spreken gids (3H )
De 3-gangen lunch in het restaurant bij Mercedes M op 6 mei.
Het 3-gangen diner in het restaurant van De Kubus op 7 mei.
een begeleider van de Architectenkrant.
De BTW.

Niet begrepen in de prijs :
Transport H/T uit Parijs of Brussel .
Andere dan de genoemde maaltijden.
Dranken.
De persoonlijke uitgaven en diensten die hierboven niet zijn vermeld.
Verzekering annulering en repatriëring bijstand: gelieve ons te contacteren.
Meer informatie of contact:
Master Events, Alexandra de Merode, alexandra@masterevents.be,
Tel. +32 477 254 041 OF +32 2 413 03 11 - Fax + +32 2 413 03 19.
Programma onder voorbehoud van wijzigingen en / of verbetering volgens de lokale vereisten op het moment van de reis. Prijzen en voorwaarden
op basis van beschikbaarheid , op basis van minimaal 15 betalende deelnemers die samen reizen gedurende de gehele reis . Ze kunnen herzien
worden op basis van de landarragementen , binnen de limiet van de voorwaarden voozien door de Belgische wet.
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Inschrijvingsformulier
Gelieve dit formulier in te vullen en per e-mail of fax (enkel pagina 10) terug te zenden VOOR 29.02.2016 naar :
Alexandra de Merode, alexandra@masterevents.be, Fax + +32 2 413 03 19
Om uw deelname te verzekeren, gelieve een voorschot te betalen van 250 € per persoon op KBC BANK NV IBAN BE 09 4294 0350 5157 - BIC KREDBEBB
van Master Events met vermelding « Stuttgart 2016 + deelnemernaam ».
Betaling van het saldo ten laatste op 30.30.2016. Na ontvangst van uw betaling, zal een factuur opgestuurd worden.
Annuleringsvoorwaarden:
t/m 29.02.2016: 90 € - t/m 31.03.2016 : 50% - t/m 22.04.2016: 75% - vanaf 23.04.2016 : 100%
Deelnemer

Medereiziger

Naam
(meisjesnaam voor de dames)

Voornaam
Adres
PC + Plaats
Tel. Kantoor
GSM #
E mail
Nationaliteit
Indien u een factuur wenst op naam van een maatschappij
Naam van de maatschappij
Adres
Postcode en stad

BTW
Aantal deelnemer(s) in tweepersoonskamer

Ik wens een reisverzekering te nemen
Ik ga naar Stuttgart met

de auto

Aantal deelnemer(s) in éénpersoonskamer

JA

NEE
met vliegtuig

met trein

Gelieve dit formulier in te vullen en per e-mail of fax (enkel pagina 10) terug te zenden VOOR 29.02.2016 naar :
Alexandra de Merode, alexandra@masterevents.be, Fax + +32 2 413 03 19
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