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** Trasllats a l’aeroport a càrrec del grup ** 

Recomanem anar 2h abans a l’aeroport per passar el control de seguretat amb temps. 

Hora de presentació: 07:35 h  
Lloc de Presentació: Aeroport Del Prat, Barcelona. Terminal 2B, davant el mostrador d’Ryanair 
Hora de sortida: 09:35 h 
Vol amb Ryanair: FR133 
Hora d’arribada: 12:10 h a l’aeroport de Berlin Schönefeld 

 

IMPORTANT!! Heu de portar el DNI o el passaport vigent + el permís de la policia pels menors d’edat.  

Equipatge de mà permès: 1 maleta de mà de màxim 10kgs. No ha de sobrepassar les mides establertes                  

55x40x20cm. No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà. 

Al mostrador de facturació us demanaran la documentació per comprovar-la, per menors d’edat el DNI o el                 
passaport individual amb permís patern. Pels majors d’edat DNI o passaport. Per la gent que necessiti visat, també                  
els hi comprovaran. Recordeu que no són vàlides les fotocòpies ni les documentacions caducades. 
 
12:10 h Arribada a l’aeroport de Berlín Schönefeld. A l’arribada un autocar (Cia Touring Tours & Travel - Tel. 0049                    
697 191 26243 // 0049 176 18687707) ens estarà esperant al pàrquing i ens portarà fins l’alberg (conductor un dia                    
abans de la sortida). 
 
Arribada a l’alberg MEININGER BERLIN CENTRAL STATION 

Ella-Trebe-Straße 9 

10557 Berlin, Alemania 

Tel.: 0049 30 98321073 

 

Distribució d’habitacions: Distribució provisional  

9 noies: 2 habitacions triples +1  habitació quàdruple  

13 nois: 4 habitacions quàdruples 

2 professors: 1 dona + 1 home: 2 habitacions individuals 

 

 



Alumnes amb al·lèrgies  o dietes especials: una alumna vegetariana. 

1. intolerància a la lactosa.pasta 

1.celiaca, formatge, nata, mantega, llet condensada, iogurt i natilles 

1.fruits secs,natilles i kiwi 

1.Arrebossats industrials congelats 

 

L’alberg demana una fiança de 50€ per grup, els quals es retornaran si no hi ha hagut cap desperfecte. 

Les tovalloles estan incloses, no cal que en porteu.  

 

Hi ha WiFi gratuït en tot l’edifici.  

 

En alguns casos, si arribeu d’hora a l’hostal, pot ser que les habitacions encara no estiguin llestes perquè potser hi                    

ha altres clients fent check out. En aquest cas, ens deixaran guardar les maletes en alguna sala fins que estiguin les                     

habitacions preparades.  

 Dinar  lliure.  

Tarda: Visita al centre per a fer el primer contacte amb la ciutat. la Porta de Brandenburg , Alexander Platz i barri                      

de Hackescher Markt 

A les 20:30 h sopar al restaurant NEUMANNS 

Alt-Moabit 126 

10557 Berlin, Alemania 

Tel.: 0049 30 3929933 

Menú:  
Carrot cream soup with yoghurt 
Schnitzel „Vienna Style“ with fresh vegetables of the season and roast potatoes 
Vanilla ice cream with hot raspberries 

 

Allotjament a l’alberg. 
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Esmorzar a l’alberg. 
 
Començarem la nostra visita d’avui a l’Illa dels Museus – Museumsinsel. 
 

A les 10:30 h visita reservada al Neues Museum  (Entrada gratuïta. Haurem de presentar la carta de l’escola).  

Reserva nº 62884 

 
El Neues Museum és la joia dels cinc museus que componen la Illa dels Museus. El fet que es quedés tancat durant                      
70 anys i obert fa poc, fa que sigui un dels més visitats de Berlín. El museu va ser greument danyat durant la Segona                        
Guerra Mundial (en algunes zones, només es van conservar els murs exteriors), però ha estat reconstruït i a l'octubre                   
de 2009 es va organitzar la seva reobertura. 
 
A les 12:15 h visita reservada al Museu Pergamon (Entrada gratuïta. Haurem de presentar la carta de l’escola).  

Reserva nº 62885 

 

*Nota: l’altar de Pèrgam no es pot visitar, ja que s’ hi estan efectuant treballs de restauració que duraran fins al 2019 

 
El Museu Pergamon, inaugurat el 1930, és el museu més imponent de la Illa dels Museus i el més visitat de tot 



Berlín. A l'interior de l'edifici amb aspecte babilònic, s'exposa la impressionant Col·lecció d'Antiguitats, a més del 
Museu d'Orient i el Museu d'Art Islàmic. L'edifici no va ser construït per a albergar obres d'art, sinó que primer es 
van portar les obres d'art, i després, al seu voltant, es va construir l'edifici. 
 
Dinar lliure. 
 
Continuarem el nostre itinerari tot contemplant l’Schlosbrücke, la Berliner Dom (Catedral), farem una passejada per               

Nikolaiviertel (barri de Sant Nicolau), el monument dedicat a Marx i Engels, Berliner Rathaus (Ajuntament de Berlín).                 

També podem anar a veure l’Alexanderplatz. 

A les 19:00 h visita reservada per l’institut per pujar a la Dia lliure per fer l’últim passeig per la ciutat o aprofitem                       

per fer compres., aquesta bonica cúpula construïda per Norman Foster i des de on es gaudeix d’una fantàstica                  

vista de la ciutat.  

*Recordeu dur la confirmació de reserva i la documentació (DNI o passaport) de tots els participants i la carta de                    

l’escola acreditant que sou un grup escolar. Presentació 30 minuts abans. 

Aquest edifici va ser la seu del Reichstag en temps del II Imperi Alemany (1871-1918) i més tard del parlament de la                      

República de Weimar (1919-1933). Des de 1994 es reuneix allí cada cinc anys la Convenció Federal per elegir el                   

president d'Alemanya i des de 1999 és el lloc de reunió del parlament alemany. 

En acabar la visita, anirem a sopar.  

A les 21:00 h sopar al restaurant SPEISEKOMBINAT 
Chausseestraße 116 
10115 Berlin, Alemania 
Tel.: 0049 30 28406949 

Allotjament a l’alberg. 
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Esmorzar a l’alberg. 

 

Avui anirem a Potsdam per fer una visita guiada de la ciutat i per contemplar tots els seus palaus i jardins.  

A les 09:00 h començarem el dia anant a Potsdam amb un guia des de Berlin. Hi anirem en transport públic.  

 

Dinar lliure. Podem dinar alguna cosa per Potsdam o tornar a Berlin i dinar allà.  

 
A continuació anirem a veure la Topografia del Terror, el Checkpoint Charlie i el Mauer Museum on podem trobar                   
documents, fotografies i objectes relacionats amb la història del mur. 
 
A les 20:30 h sopar al restaurant NEUMANNS 

Alt-Moabit 126 

10557 Berlin, Alemania 

Tel.: 0049 30 3929933 

Menú:  
Tomato cream soup with basil cream 
Beef roulade with apple-red cabbage and potatoes 
Mixed ice “Carribean dream” 
 
 



Allotjament a l’alberg. 
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Esmorzar a l’alberg. 
 
Avui visitarem el camp de concentració de Sachsenhausen, construït pels nazis l’any 1936 per confinar i liquidar                 

massivament a opositors polítics, jueus, gitanos, homosexuals i ,posteriorment, també presoners de guerra.             

Aproximadament uns 30.000 presoners de tot tipus van ser assassinats dins del camp. 

Entrada gratuïta – demanen una donació voluntària de  2€ per persona, a pagar en efectiu a l’arribada.  

*Trasllat en transport públic a càrrec del grup* 

 dinar lliure. 

A les 16:00 h tenim la visita a la Berliner unterwelten - Tour 1 (Refugi antiaeri de la II Guerra Mundial). 

Nº Reserva: 170313692 

*Lloc de trobada: Brunnenstrasse 105.  

Després visita al memorial del mur. 

A les 20:30 h sopar al restaurant SPEISEKOMBINAT 
Chausseestraße 116 
10115 Berlín, Alemània 
Tel.: 0049 30 28406949 

Allotjament a l’alberg. 
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Esmorzar i recollida d’equipatge. Cal deixar les habitacions abans de les 10:30 h. 

Dia lliure per fer l’últim passeig per la ciutat o aprofitem per fer compres.  

Dinar lliure. 

A les 16:45 h un autocar (Cia Touring Tours & Travel - Tel. 0049.697.191.26.243 // 0049 176 18687707)) ens passarà                    

a recollir per portar-nos finsa  l’aeroport 

Presentació a l’aeroport de Berlin Schoenefeld: 17:45 h 

Sortida del vol: 19:45 h 

Vol nº Ryanair: FR1134 

Arribada a l’aeroport d’El Prat a les 22:20 h – Terminal 2B. 



Final del viatge! 


