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ECOBUILD 2015
Na Ecobuild você encontrará...
Uma amostra completa de produtos de construção sustentável para novos edifícios, reformas,
projetos residenciais, comerciais e industriais. Três novos setores incorporados à feira: Desenho
e Construção Sustentável, Energia e Conexões nas Cidades do Futuro; bem como seis zonas
temáticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Design
Building Performance e BIM
Energia Verde
Retrofit e Remodelação
Cidades do Futuro
Água, Resíduos e Materiais

Além disso, o “Solar Hub” e duas zonas de conferências nas quais haverão apresentações e
debates de expertos em novos materiais, políticos e líderes da indústria.
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PROGRAMA
London's ExCeL Centre

DIA 01 – 01 março 2015
Chegada em Londres e transfer até o hotel
DIA 02 – 02 março 2014
“City tour” de 3 horas guiado por arquiteto
DIA 03 – 03 março 2014
Feira Ecobuild
DIA 04 – 04 março 2014
Feira Ecobuild
DIA 05 – 05 março 2014
Feira Ecobuild
DIA 06 – 06 março 2014
“City tour” de 3 horas guiado por arquiteto

DIA 07 – 07 março 2014
Jantar especial em restuarante selecionado por Artchitectours
DIA 08 – 08 março 2014
Check out e e transfer até o hotel
* Programa sujeito a alterações devido aos voos
* Voos não incluídos
* Jantar e visitas guiadas em dia a ser definido no momento da reserva
* A inscrição na Feira é gratuíta

TOUR EM “THE CITY” - DISTRITO FINANCEIRO
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The City é a parte mais antiga de Londres, e sofreu tantas transformações que o contraste entre os edifícios
originais e os arranha-céus faz parte de sua essência. É considerado o centro financeiro de Londres, mas é
também muito mais que isso.
No tour guiado por nosso arquiteto, você poderá conhecer a St. Paul's Cathedral e Guildhall, local de onde
The City é governada desde já aproximadamente mil anos. Desde o Templo Romano de Mithras ao Bank of
England, poderão ver muitos dos edifícios em altura que modificaram o skyline da cidade, como é o caso do
20 St Mary Axe, mais conhecido como Gherkin, de Norman Foster.
Passaremos por The Monuments e The Shard, um dos edifícios mais altos da Europa. Nos dirigiremos até a
Tower of London e Tower Bridge, mas não sem antes passarmos pela Igreja All Hallows by the Tower.
Podemos completar esse itinerário seguindo pelo bairro de
Sothwark, ou seja, pela beira sul do Thames. Trata-se de uma área em constante evolução e com edifícios tão
singulares como a sede da Autoridade da Grande Londres e a Milenium Bridge, ambos de Foster. Incluiremos
obviamente a Tate Modern, com renovação de Herzog & De Meuron.

Descubra a “Square Mile“ guiado por um de nossos arquitetos!

TOUR POR DOCKLANDS
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A regeneração dos antigos cais do leste de Londres – Docklands, já está acontecendo há cerca de
quarenta anos, e o London Docklands Developtment Corporation (LDDC) foi fundado para impulsar todo
esse processo.
Essa antiga área portuária é hoje uma das zonas residenciais e arquitetônicas mais interessantes da
cidade, e teve sua primeira fase de reconstrução da área culminada com o complexo financeiro
denominado Canary Wharf, o qual possui alguns dos arranha-céus mais altos do Reino Unido, como o One
Canada Square.
A partir de então, muitos outros foram construídos nos últimos anos por sociedades ou entidades
financeiras, como a nova sede do HSBC, o edifício Barclays e o centro europeu do Citigroup.
Muitos bares e restaurantes foram completando a construção do tecido urbano de Docklands, e o perfil
dos moradores também mudou: de classe operária à classe média-alta. Confira a transformação de
velhos armazéns em desuso a apartamentos alto standing em nosso tour!
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HOTEL

O hotel oferece quartos modernos, conexão Wi-Fi gratuita em todo o estabelecimento, recepção e menu
disponíveis 24hrs. Encontra-se no centro de Londres, a tão solo 5 minutos à pé da estação de Waterloo e
10 da Tate Modern.
Todos os quartos são equipados com banheiro privativo, TV de tela plana, suporte para iPod, utensílios
para passar roupa e artigos de higiene pessoal. Além disso, todos dispõem de vistas para a cidade.
O restaurante serve pratos modernos e criativos durante todo o dia, bem como variado café da manhã.
Está em uma zona com vários pubs gastronômicos e restaurantes da moda, além do que, nas margens do
Thames você também encontrará diversas opções.
London Eye e Big Ben estão distantes 20 minutos à pie, e Oxford Street a 10 minutos com a linha Jubille de
metrô (Waterloo até Bond Street).
* Hotel a confirmar no dia da reserva
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JANTAR
Arbutus : Cozinha inglesa contemporânea

Quando Arbutus abriu suas portas em maio de 2006, um novo restaurante gourmet chegava ao Soho. Com
críticas mais que favoráveis e diversos prêmios por sua alta qualidade, o restaurante conta inclusive com
uma estrela Michelin.
Arbutus é uma criação do chefe Anthony Demetre (Putney Bridge) e Will Smith. Com um interior moderno
e elegante, sua ênfase está no menu, o qual é modificado diariamente com inovadoras interpretações do
clássico bistrô europeu.

Os pratos, simples, mas ao mesmo tempo tecnicamente perfeitos, irão lhe impressionar: hambúrguer de
calamares, bacalhau da Islândia com chicória caramelizada e laranja, ou o saboroso ensopado de
mariscos. Além disso, as sobremesas e o excelente serviço, juntamente com a carta de vinhos, fazem desse
restaurante um dos destaques do Soho.
*Menu de 03 pratos / Não inclui bebidas

FICHA TÉCNICA
Incluido
- 7 noites em doble - 3*
- Café da manhã
- Transporte público por 7 dias
- 2 tours de 3hs com arquiteto
- 1 jantar em restaurante selecionado
Não incluído
- Outras refeições
- Voo

1.254 €/ por pessoa em quarto duplo
* Mínimo 02 pessoas
INSCRIÇÕES ATÉ 03/02/2015**
** Possibilidade de pagto. em duas ou mais parcelas

INFORMAÇÕES E RESERVAS
info@viagensarquitetura.com
OPCIONES DE PAGO

Opcional
- Seguro
- Quarto single: 525 Eu.

1_Nossa web: artchitectours.com.br
2_ Transferência bancária
3_ Pay Pal: www.paypal.com indicando o e-mail da empresa: info@artchitectours.com
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info@viagensarquitetura.com.br
artchitectours.com.br

