
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Angela de la Cruz, Mudanza, Standing up Large with Small box, 2015 



 

 

 

 

 
DIA 15 Gener- 
16.00 Sortida de Lleida direcció Bilbao. 

21.00 Arribada, acomodació a l’Hotel i Allotjament. 
 

DIA 16 Gener .- 
Esmorzar a l’hotel. 

11:00 Sala Rekalde. Exposició de Naia del Castillo. 

12:00 Galeria CarreraMugica. Exposició Angela de la Cruz 
13:30 Dinar 
16:00 Guggenheim 
18:00 Trasllat amb l’autocar cap a San Sebastián. 

19.30 Arribada a Donosti. 
 

DIA 17 Gener.- 
Esmorzar. 

11:00 Tabakalera 
13:30 Dinar 

16:00 Retorn a Lleida 

SALA REKALDE 

Naia del Castillo ( Bilbao , 1975 ) aquesta exposició és una mirada global al treball que l'artista 
porta realitzant des de l'any 2000. La mostra abordarà els temes principals que componen la 
seva obra , destacant especialment els desenvolupats en els últims cinc anys. 

 

CARRERAS MUGICA 

Angela de la Cruz ( A Coruña, 1965) En "Mudanza" , com amb la resta de la meva obra , barrejo 
humor i ironia amb l'estètica i la practicabilitat i possibilitats que presenta l'espai expositiu de 
CarrerasMugica . les obres, en la seva gran majoria, peces d'alumini prèviament modelades en 
cartró però també olis i acrílics sobre llenços i cadires de plàstic , tenen colors cítrics intensos 
-taronges i grocs que contrasten amb la solidesa de l'espai originàriament industrial que 
conserva la galeria , i alhora, reflecteixen el caràcter de la ciutat de Bilbao , una de les més 
industrialitzades d'Espanya i en constant moviment. 
 

GUGGENHEIM, Obras maestras de la Colección Guggenheim Bilbao, permet contemplar 
referents internacionals de l'art contemporani del s.XX-XXI. Mark Rothko, Yves Klein, 
Rauschenberg, Warhol, Kiefer...dialogant amb artistes contemporanis espanyols com Oteiza, 
Chillida, Barceló o Clemente. 

 

TABAKALERA. Nou equipament cultural, dedicat al cinema, a les exposicions, seminaris, 
presentacions i tallers així com a un laboratori de creació i professionalització de l'àmbit  
artístic. 

 

INSCRIPCIÓ: CENTRE D'ART LA PANERA, fins 31 de dese mbre. 
PAGAMENT: ILTRIDA  
PLACES LIMITADES  



 

 
 
 

ALLOTJAMENT  
 

HOTEL ZENIT BILBAO ****  
Autonomia Kalea, 58, 48012 Bilbo 

 

El Hotel Zenit Bilbao es un hotel elegante, dad, con amplios espacios comunes y 65 habitaciones 

completamente equipadas con mobiliario de máxima calidad. •   Wifi gratis 

 

 

 
HOTEL ZENIT SAN SEBATIAN  
Antonio Maria Labaien 1, 20009 Donosti 

 

 

Preu per personaen base habitació doble............ ...........................................  180.00  € 
Preu per personaen base habitació individual....... ..........................................248.00   € 
 

 

 

EL PREU INCLOU:  

• Autocar de primera línia amb vídeo, aire condicionat, etc. Cost autopista inclòs. 
• 2 nits d’allotjament en hotel escollit, en règim d’Allotjament i esmorzar. 
• Assegurança de Viatge. 
• IVA 

 
EL PREU NO INCLOU:  

• ENTRADA AL GUGGENHEIM (pendent preu 2016) 
• Dinars i sopars 

 

Viatges Iltrida, s.a  


