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Missió empresarial a Dementia Village Architects – 
Hogeweyk (Amsterdam) 
19 de setembre de 2019 

 
 
El Dementia Village de Hogeweyk és un concepte innovador per persones amb 
demència. No es tracta d’una residència convencional sinó d’un conjunt de 
cases on els usuaris prenen les seves pròpies decisions cada dia convivint en 
un entorn de poble. 
 
En la visita podrem explorar aquest poble i conèixer aquest nou concepte en el 
dia a dia d’aquestes persones. 
 
La seva web està només amb holandès, però podreu veure per les fotografies 
un avanç de la visita. 
 
https://hogeweyk.dementiavillage.com/ 
 
El viatge està especialment recomanat per a tots aquells professionals de la 
gestió, gerents i directors de centres interessats en l’atenció centrada en la 
persona en residències, centres de dia i altres recursos assistencials. 
 
 
PROGRAMA 
 
Dijous, 19 de setembre 2019 
 
 
13.30 h Arribada al centre Hogeweyk i dinar 
 
14.30 h Presentació del projecte i visita a les instal·lacions 
 
17.00 h Finalització de la visita 
 
 
Preu de la visita a Hogeweyk i dinar: 300 euros per persona  
 
Caldrà afegir el cost de la traducció que es repercutirà entre el nombre total 
d’assistents.  
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Els vols d’anada i tornada a Amsterdam no estan inclosos en el preu i s’han de 
reservar i comprar de forma individual. Tampoc estan inclosos els trasllats des 
de l’aeroport a Hogeweyk i tornada a l’aeroport (aprox. 30 minuts en cotxe). 
Depenent del nombre de persones que coincideixen en un mateix vol, ACRA 
proposarà formes de trasllat conjuntes. 
 
El cost de traducció, el qual encara no disposem, s’haurà de dividir entre el 
nombre d’assistents finals. 
 
El número de places per assistir a la missió és limitat. Per formalitzar la vostra 
inscripció heu d'omplir el formulari adjunt al comunicat i realitzar una 
transferència bancària en el número de compte: ES14-2100-0863-2302-0043-
0216. 
 
Cal que envieu un comprovant de pagament a l'adreça de correu: 
secretaria@acra.cat (indiqueu nom, cognoms i nom de l'empresa). 
 
INFORMACIÓ DELS VOLS 
 
Barcelona – Amsterdam   
 
Vueling VK8300 
Sortida de Barcelona: 07.10 h 
Arribada a Amsterdam: 09.35 h 
 
Vueling VK8319 (operat per LEVEL) 
Sortida de Barcelona: 10.05 h 
Arribada a Amsterdam: 12.30 h 
 
Transavia HV5132 
Sortida de Barcelona: 08.55 h 
Arribada a Amsterdam: 11.20 h 
 
Amsterdam – Barcelona 
 
Vueling VY8323 
Sortida d’Amsterdam: 19.00 h 
Arribada a Barcelona: 21.15 h 
 
Vueling VY8305 
Sortida d’Amsterdam: 21.45 h 
Arribada a Barcelona: 23.59 h 


