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VERMEER: EINA A HOLANDA 

A principis de l 'any 1995, EINA va iniciar contactes amb l'oficina de Turisme Holandés per 
estudiar les possibilitats de realitzar un viatge a Holanda per tal de visitar l'exposició que el 
Museu Mauritshuis, estava recopilant per l'antològica del poc prollfic pintor del segle d'Or 
holandés. 

Es per això que ens hem quedat sorpresos, per l 'oportunitat d'aquella decisió i també per la 
coincidència amb l'interès que l'exposició de Vermeer ha aixecat arreu del món. Aquesta 
confluència d'Interessos però, no ha fet més que dificultar la nostra tasca d'organització. Tant se 
val : havíem dit que veuriem Vermeer i ho farem. Tenim les reserves d'avió , les entrades al 
Museu lles habitacions en un hotel prop de les dunes de Zanvoort, a 25 Km. d'Amsterdam. 

Per a Paul Claude!, Holanda era com un cos que respira, pujant i baixant sense parar, amb 
suaus ondulacions. Una terra elàstica que es mou a un ritme còsmic I secret. Volem participar 
d'aquests misteris i descubrir els petits racons que ha deixat l'imponent urbanisme del segle 
XVII , o el traçat dels canals de Singel i de Heren Gracht o el misteri de Ja tolerància d'un poble 
senzill i laboriós, o el no menys trascendent secret dels domèstics i melancòlics paisatges de 
Vermeer. 

Seran quatre dies intensos, en el bell mig de la primavera holandesa impregnada de floracions 
aromàtiques. 

El programa serà com sempre atapeït, però hem de deixar l'espai necessari per a realitzar els 
somnis d'or i de fum, que varen servir a Camús per definir aquest petit i llunyà país del nord. 

DIJOUS, 16 DE MAIG 

BARCELONA - AMSTERDAM 
8.30h. Presentació a l'aeroport del Prat per la facturació de l 'equipatge. 

10.1 Oh. Sortida cap a Amsterdam amb vol regular d'IBERIA: 4248 
12.2Sh. Arribada i trasllat amb autocar a Amsterdam, per visitar el centre de la ciutat. 

AMSTERDAM 
Plaça central del DAM. Palau reial i Nieuwe Kerk. 
OUDE KERK. L'esglesia més antiga d'Amsterdam. Important compendi arquitectònic dels 
segles Xlii-XVI. 
BORSA. Obra de l'arquitecte Berlage (1903), patró influent de l'arquitectura holandesa 
d'inici del segle XX. 
CASA DELS TRES CANALS. Frontera de la ciutat en el XIV i confluència de 3 antics 
canals del centre de Ja ciutat. 
SPUI. Plaça allargassada entre el canal de Singel i el Rokin 
BEGJJNHOF. Antic nucli de carrers entorn d'una zona central arbrada del1346. Iniciativa 
primigènia de l 'urbanisme del XIX. 
RECORREGUT PELS CANALS. Singel, Heren, Gracht i Kelzers. 

•Recollida del grup en un lloc concret i trasllat Zandvoort a l'Hotel Elysee Beach. Sopar lliure. 

DIVENDRES, 17 DE MAIG 

LA HAYA- DELFT 
7.30h. Esmorzar a l'hotel i recollida del grup per traslladar-se a LA HAYA 
8.4Sh. LA HAYA. MUSEU MAURITSHUIS. Visita a l'exposició antològica de J.VERMEER 

10.30h. VISITA A LA CIUTAT DE LA HAYA. (2 hores) 
14.30h. SORTIDA CAP A DELFT. 

Visita al centre històric i canals. 
Possibilitat de visitar l'exposició "ELS MESTRES DE DELFT CONTEMPORANIS DE 
VERMEER (Museu HET PRINSENHOF). 

18.00h. Recollida del grup en un lloc concret i trasllat a l 'hotel. Sopar lliure. 



DISSABTE, 18 DE MAIG 

AMSTERDAM 
8.30h. Esmorzar a l'hotel i recollida del grup per traslladar-se al centre d'Amsterdam. 

10.00h. RIJKSMUSEUM. Visita al Museu Nacional per admirar notables col.leccions de quadres 
de Rembrandt, Pieter de Hooch i d'altres menys coneguts com Thomas de Keyser. 

1Tarda lliure. Algunes recomanacions. 
PLAN SUR DE BERLAGE. Projecte interessant de 1917 dirigit per Berlage, on es 
combinen els blocs de vivendes, els xalets, les places i els carrers dissenyats per 30 
arquitectes de l'anomenada Escola d'Amsterdam. Prop d'aquest conjunt es pot veure 
uns dels edificis moderns més importants de la ciutat, el ·wolkenkrabber" de l'arquitecte 
J.F. Staal (1931), mescla de racionalisme I constructivisme holandès. 
SPAARNDAMMER- PLANTSOEN. Mançana de vivendes, d'obra vista, obra de 
l'arquitecte De KlerK, probablement l'obra més vanguardista dels anys 20. 
COLECCIÓ VAN GOGH. L'edifici és obra de Rietveld. 
MUSEU D'ART CONTEMPORANI. Amb una de les millors col.leccions del grup DE 
STIJL. 
MUSEU VAN LOON. Petit i entretingut museu-casa, de la família VAN LOON, 
cofundadora de la Companyia de les lndies Orientals. Es pot admirar un quadre 
fascinador: •Les quatre edats de la vida" obra de Jan Miense Molenaer. 

DIUMENGE, 19 DE MAIG 

8.30h. Esmorzar a l'hotel i sortida cap a HARLEM amb autocar. 
HARLEM. Just un tomb per la Grote Mai'Xt i entrar a l'esglesia de St. Bavón on és 
possible que puguem escoltar el magnífic orgue construït el 1738 per Christian Muller i 
tocat per Mozart i Haendel. 
RUTA DELS TULIPANS.Entre Harlem i Leyde s'extenen els camps de bulboses més 
interessants d'Holanda. Som a la primavera i és moment de floració. 

12.30h. KEUKENHOF. Parc a l'anglesa de 28 Ha .• antic territori de caça de Jacqueline de 
Baviera. lloc de descans i de passeig entre gessamins, tulipans de Darwin, begonles i 
assutzenes. tot esperant la marxa a l'aeroport. 

Dinar lliure. Tomarem a mitja tarda cap a l'aeroport d'Amsterdam. 
19.55h. Sortida cap a Barcelona amb vol regular d'IBERIA: 4263 
22.00h. Arribada prevista a Barcelona i final del viatge. 

Preu del viatge: 73.000.- ptes. 
Inclou· Blllet d 'avió vol regular. trasllat hotel, allotjament amb habitació doble i desdejuni, 
viatges amb autocar i entrada a l'exposició VERMEER. Assegurança per perdua d'equipatge i 
accidents. 
HOTEL El YSEE BEACH- (4j Burg Van lphenstr. 63 
2941 KG ZANDVOORP 
Tf. 07.31 .235713234 

*ARN ZANDVOORT. a la costa a uns 25 Km. D'Amsterdam. Està comunicat amb tren a 20 
minuts del centre d'Amsterdam. 


