
EN QUÈ CONSISTEIX?  

PER QUÈ SE CELEBRA?  

LLOC I DATA  

PROGRAMA 
PROVISIONAL

QUINA APORTACIÓ 
HE DE FER I PER A QUÈ 
SERVIRÀ?

PER ASSISTIR-HI, 
A QUI M’ADREÇO?

La Nit dels Ulls del món (La Serata degli Occhi di mondo) és el sopar 

solidari que anualment organitza la Fundació Ulls del món.  

(Organització sense ànim de lucre que treballa per prevenir i curar la 

ceguesa evitable en alguns dels territoris més vulnerables del món)

E

Per tal de sensibilitzar sobre el Dret Universal a la Visió, retre comptes 

de les activitats i els resultats aconseguits al llarg de l’any i recaptar fons 

per a la implementació dels projectes de cooperació al desenvolupament 

oftalmològic que té en marxa.

LAC, Lugano Art & Culture  (Piazza Bernardino Luini, Lugano)

Divendres, 9 d’octubre de 2015

18.30-19.30h. Visita guida per l’exposició d’art del LAC 

19.30-20.00h. Aperitiu 

20.00-23.00h. Sopar

1 cobert = 600 euros = 4 persones bolivianes podran ser operades de 

cataractes i recuperar la visió.

5 coberts  = 3.000 euros = 2 tècnics moçambiquesos rebran formació en 

oftalmologia per atendre la població local.

10 coberts (una taula) = 6.000 euros = 9.000 nens i nenes malians 

seran revisats per detectar patologies visuals de forma precoç.

Marta Serra, 93 451 51 52

mserra@ullsdelmon.org

LA SERATA DEGLI OCCHI DEL MONDO



COM ARRIBAR A LUGANO?

A Lugano s’hi pot accedir fàcilment des de Barcelona en avió fins a Milà-

Malpensa (1h35min de vol) i 1 hora de transport terrestre fins el centre 

de la ciutat. 

Vueling (www.vueling.com) i Easyjet (www.easyjet.com) tenen entre 5 i 

7 vols diaris d’anada i tornada des de l’aeroport d’El Prat fins a Milà-

Malpensa. Els horaris van de 7 del matí a gairebé les 10 de la nit. 

A Malpensa, com a aeroport internacional, també hi arriben vols d’altres 

ciutats d’Espanya i Europa.

Al mateix aeroport es pot agafar un mini-bus de les companyies Giosy 

Tours (www.malpensaexpress.ch) o Jet Bus (www.jetbus.ch) entre d’altres, 

amb sortides freqüents entre les 6 i les 10 de la nit. 

També es pot contractar un servei de transport privat amb la companyia 

Valbus Travel (www.valbus.com) o agafar un taxi.

ON EM PUC ALLOTJAR?

Lugano té una consolidada oferta d’hotels. Des de la Fundació hem 

aconseguit un tracte exclusiu en alguns hotels que ofereixen preus especials 

per a les persones que assistiu a La Serata degli Occhi del mondo. 

Els hotels son els següents:

- Hotel Villa Principe Leopoldo (*****)

- Hotel Dante (****)

- Hotel International au LAC (***S)

QUÈ PUC FER SI EM QUEDO UN O DOS DIES?

Lugano és una ciutat del Cantó del Ticino al sud de Suïssa. Està situada 

a la frontera amb Itàlia. Té una extensió aproximada de 75,81 km² i es 

troba a una altitud de 273 m sobre el nivell del mar, a la riba nord del 

llac de Lugano, entre el llac Maggiore i el llac de Como. 

Lugano és la novena ciutat de Suïssa per població, i el centre més 

important del Cantó, per damunt de Bellinzona que n’és la capital. 

L’oferta turística a Lugano és amplia: des de visitar la ciutat (amb sortides 

en barca pel llac) fins a excursions i Tours per la regió en funció dels 

interessos personals (gastronomia i vi/ art i cultura / activitats esportives 

o salut i relax). Al web de oficina de Turisme (www.luganoturismo.ch) s’hi 

poden trobar infinitat d’opcions.

Si estàs interessat/da en un programa específic per a un o dos dies, posa’t 

en contacte amb la Marta Serra (mserra@ullsdelmon.org/934515152).

INFORMACIÓ 
ADDICIONAL


