
Ponieważ podróżowanie i bezpośrednie 
kontakty są niezastąpionym elementem 
dla poszerzania zawodowych 
umiejętności, nasze biuro proponuje 
Państwu pobyty specjalnie 
przygotowane dla architektów, 
urbanistów, architektów zieleni, 
studentów i wreszcie dla wszystkich tych, 
których intresuje architektura i jej historia, 
przestrzeń miejska, zagospodarowanie 
przestrzenne.
Nie proponujemy gotowych i z góry 
narzuconych tras ani sztywnych i stałych 
progamów turystycznych. To raczej lista 
pomystów, zgrupowanych tematycznie, 
które można dowolnie dobierać, by 
stworzyć podróż najlepiej dostosowaną 
do zainteresowań, wymagań, oczekiwań 
i potrzeb zawodowych, do czasu jakim 
państwo dysponują.

Proponujemy Panstwu kilka tematow :

+  Ikony współczesnej architektury ,

+  Rozwój urbanistyczny Paryża 
i współczesne przykłady 
zagospodarowania przestrzennego 
nowych obszarów w Paryżu i na jego 
przedmieściach,

+  Rewitalizacja zdegradowanych 
obszarów miejskich i podmiejskich,

+  Wielkie utopie urbanistyczne i ich 
mutacje,

+  Sztuka ogrodów – historyczne 
dziedzictwo i wspołczesne realizacje,

+  Rozwój zrównoważony w architekturze, 
w zagospodarowaniu miejskim, rozwój 
rolnictwa miejskiego,

+  Organizacja produkcji i rewitalizacji 
mieszkalnictwa komunalnego i 
spolecznego.

Pobyt organizowany jest na bazie 
grupy 6-cio osobowej, z możliwością 
powiększenia jej do 13 lub 20 osób i 
2-osobowych pokojach hotelowych. 

Orientacyjna cena ryczaltowa za 
pobyt dla jednej osoby:

+  750 €, na bazie grupy 6-cio osobowej
+  600 €, na bazie grupy 13-to osobowej
+  450 €, na bazie grupy 20-to osobowej

W cenę wliczone jest :

+  Autorskie opracowanie trasy i opieka 
przewodnika,

+  Spotkania, wykłady prelegentów, 
wizyty, wstępy do zwiedzanych 
obiektów, 

+  Prywatny transport we wszystkie dni, 
w tym dowóz z i na lotnisko w VIP-
owskich minivanach Mercedes,

+  Wszystkie posiłki wymienione w 
programie,

+ 4 noce hotelowe ze śniadaniem, na 
bazie pokoju 2-osobowego.

Cena nie uwzglednia :

+  Przelotów
+  Posiłków nie wymienionych w 

programie
+  Wydatków osobistych
+  Ubezpieczen
+  Jednoosobowych pokojów 

hotelowych

Aby ceny uslug pozostały w korelacji 
ze świadczeniami, proponujemy 
sporządzenie kosztorysu, który 
uwzględniać będzie zarówno trasę 
wycieczki, liczbę uczestników jak i 
oczekiwany standart pobytu.
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AURIGAMUS // francuska firma 
prowadzona przez Hankę Ricard, 
wyspecjalizowana w organizowaniu 
pobytów zawodowych (salony, 
targi,kongresy) oraz nietuzinkowych tras 
turystycznych.

www//aurigamus.pl
biuro@aurigamus.pl
kom: +33 614 475 153

PRZYKŁADOWY PROGRAM TRZYDNIOWY
Pierwszy dzień // Odbiór z lotniska i przejazd do hotelu. Wspólny czas przy 
kieliszku wina: zapoznanie się, przedstawienie programu. Czas wolny.

Drugi dzień //
Rozwój urbanistyczny 
Paryża: zagospodarowanie 
przestrzenne nowej 
dzielnicy Paris Est

Spotkanie w hotelu, krótkie 
przypomnienie historii rozwoju 
urbanistycznego Paryża

Przejazd do dzielnicy Paris Rive 
Gauche

+  Spotkanie w SEMAPA (Société 
d’Études, de maîtrise d’ouvrage 
et d’Aménagement Parisien) 
– biurze zagospodarowania 
przestrzennego 
odpowiedzialnym za 
planowanie, rozwój i 
prowadzenie realizacji 
archirektonicznych dzielnicy.

+  Zwiedzanie najnowszych 
realizacji architektonicznych w 
nowo powstającej dzienicy

Obiad na miejscu
+  Zwiedzanie budynku Cité 

Refuge, zbudowanego w 1938 
roku przez Le Corbusier dla Armi 
Zbawienia i świeżo oddanego 
do użytku po gruntownej 
renowacji – problematyka 
rewaloryzacji “współczesnych 
zabytków”.

+  Spacer pieszą kładką na drugą 
stronę Sekwany, przejście 
przez park Bercy, i nowo 
zagospodarowaną dzielnicą 
w miejscu dawnych składow 
żywności.

Wspólna kolacja w typowej 
francuskiej restauracji

Trzeci dzień //
Przykłady rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów 
miejskich

Spotkanie w hotelu, przejazd 
do Chanteloup les Vignes, 
podparyskiej dzielnicy zbudowanej 
przez Emile Aillaud i jego ekipę 
polskich architektów.

+  Spotknie z przedstawicielami 
merostwa, omówienie 
problematyki społecznej 
i architektonicznej, 
przedstawienie projektu 
rewitalizacji dzielnicy

+  Zwiedzanie dzielnicy, 
przedstawienie 
zrewitalizowanych kwartalów i 
nowych realizacji.

Obiad w Poissy

+  Wizyta Villa Savoye, 
sztandarowego budynku Le 
Corbusier, znajdujacego się w 
Poissy

Powrot do Paryża // wieczór wolny

Czwarty dzień //
Sztuka ogrodów – od historii 
do współczesności

Proponujemy wyjazd z Paryża – 
propozycja jest zależna od pory 
roku

Spotkanie w hotelu i wyjazd do 
Chaumont sur Loire

+  Zwiedzanie Międzynarodowego 
Festiwalu Ogrodów w 
maisteczku nad Loarą, gdzie 
co roku wyselekcjonowane 
miedzynarodowe zespoły 
architektów i archiektów zielni 
realizują eksperymentalne 
ogrody.

Obiad na miejscu

+  Powrót do Paryża i spotkanie 
ze specjalistami zajmującymi 
się miejskim rolnictwem 
– zwiedzanie ogrodów 
warzywnych realizowanych na 
dachach i uprawianych przez 
mieszkanców lub instytucje typu 
domy dla niepełnosprawnych 
lub hotele.

Wieczor wolny.

Piąty dzień // Czas wolny, transfer na lotnisko.

ANNA BOGDAN // architekt i urbanista, 
prowadząca od ponad dwudziestu 
lat własne biuro urbanistyczno-
architektoniczne w Paryżu, 
posiadająca również doświadczenie 
w oprowadzaniu grup architektów we 
Francji.

a.bogdan@ithaques.fr
kom: +33 662 409 170
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