Presentació
El cap d’Any Xinès, segons el calendari lunar vigent a tota l’Àsia Oriental, serà el dimarts dia 5 de febrer
de 2019, però les celebracions oficials fora de la Xina, es faran el cap de setmana posterior. El
Chinatown de Londres és el barri xinès més tradicional que ens queda relativament a prop de Barcelona;
així doncs hem farem aquesta sortida de cap de setmana amb diversos objectius: visitar un dels barris
xinesos més especials d’Europa, unir-nos a les celebracions de Cap d’Any xinès que hi haurà al
Chinatown del Soho londinenc, tastar la cuina més autèntica d’arrel xinesa i visitar dos dels museus
britànics amb millors col·leccions d’art xinès de la capital britànica.
Dates
Del 8 al 10 de febrer de 2019.
Professor acompanyant
Roger Bonafont
Estudis d’Humanitats i d’Àsia Oriental per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
Ha viscut diversos anys a la Xina i és un gran coneixedor de la cultura xinesa, així com d’altres cultures
de l’Àsia Oriental. És professor-guia acompanyant en viatges als països d’aquesta zona.
Preus
Preu per persona en habitació doble: 575 euros
Suplement Individual: 240 euros
Taxes incloses en el preu
Grup
Mínim de 10 persones i màxim de 18 persones.
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Agència gestora
Ves que vinc
Serveis inclosos
 Vols de tarda Barcelona – Londres (08/02/2019) i Londres – Barcelona (10/02/2019), taxes
incloses
 Trasllats en vehicle privat aeroport-hotel-aeroport a l’arribada Londres i a la tornada.
 Guia-professor acompanyant al grup tots els dies
 2 nits d’hotel 4* Holiday Inn Mayfair, dins mateix del Chinatown de Londres
 2 dies de transport il·limitat en metro per Londres
 Ruta marcada relacionada amb el Cap d’Any Xinès i que inclou l’entrada i la visita als museus
mencionats, entre d’altres.
Serveis no inclosos
 Facturació de maletes en el vol (es pot portar equipatge de mà)
 Esmorzars, dinars i sopars (es podran fer opcionalment amb el grup, de temàtica xinesa)
 Classe de cuina xinesa opcional: 60 euros aprox (inclou professor/a, ingredients i espai amb
cuina per a classe privada)
Allotjaments
 Londres - Hotel Holiday Inn Mayfair:
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/london/lonmf/hoteldetail
Inscripció
Per fer la inscripció cal seguir els següents passos:
1. Preinscripció
Es pot fer per qualsevol de les següents vies:
 Per e-mail: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge Londres Chinatown Febrer”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
 A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html . En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352.
 Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona
Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva
Un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els inscrits per portar a terme tots els
tràmits de reserva (paga i senyal, visats (si calen), etc.).
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Programa detallat
8/2/2019: BARCELONA – LONDRES.
Vol al matí cap a Londres, arribant cap al migdia. A l’arribada ens traslladarem a l’hotel, dins del
Chinatown de Londes. Tarda lliure que cadascú pot aprofitar per passejar per la ciutat o fer qualsevol
visita que li interessi. Es proposarà per qui vulgui un sopar conjunt a un restaurant del Chinatown.
Allotjament al Holiday Inn London Mayfair Hotel 4* del Chinatown.
9/2/2019: LONDRES.
Dissabte al matí farem primer una sortida per a fer un esmorzar lliure al carrer tot tastant especialitats
xineses (hi ha també la opció d’esmorzar a l’hotel tot pagant un suplement de 12,95 lliures, equivalents
a uns 15 euros, directament a l’hotel). A les 10h quedarem a les portes de l’hotel per anar caminant a
l’estació de metro més propera (pocs minuts a peu) amb la nostra tarja diària de metro. Aquest dia
farem una visita al V&A Museum i al British Museum, dos dels museus amb millors col·leccions d’art
xinès de la ciutat. Després de fer aquesta visita assistirem a una classe privada al Chinatown en que ens
ensenyaran a fer jiaozi (un tipus de “boletes” xineses o dumplings típics del Cap d’Any). Allotjament al
Holiday Inn London Mayfair Hotel 4* del Chinatown.
10/2/2019: LONDRES – BARCELONA.
El diumenge el dedicarem a seguir les activitats del Cap d’Any Xinès, dintre del Chinatown (és possible
que també el dia anterior el dediquem en part a algunes activitats dedicades al Cap d’Any Xinès).
Finalment, a la tarda, quedarem a les portes de l’hotel per anar a l’aeroport i prendre el vol de tornada a
Barcelona.

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 – 667013352

A la nostra web trobareu
altres activitats. Consulteu-la!

