
 

 
 
 
 

 
 

     VIATGE –  IES ANTONI BALLESTER 
 

1r dia: MONTROIG - BARCELONA – BERLÍN  
A les 07h00 del matí trasllat en bus privat des de L’institut cap a l’Aeroport . Presentació a l’ aeroport de Barcelona dues hores                        
abans de la sortida del vol. Embarcament i sortida en vol directe cap a Berlín a les 11.05h. Arribada a les 13.55, recollida                       

d’equipatge, trobada amb l’assistent i trasllat cap a l’hotel en bus privat. Assignació de les habitacions.                
Temps lliure. Sopar i allotjament. 
 
2n dia: BERLÍN  
Esmorzar i sortida a peu amb guia local a les 10h00 per visitar la ciutat:               
començarem des de Plaça Alexander Platz amb la torre de la TV, l’ Ajuntament              
vermell, El barri històric de Nicolas amb l’ església més antiga de la ciutat, La Plaça                

Gendarmenmarkt amb les catedrals franceses i alemanyes, el check pont Charlie, un tros del mur de                
Berlin fins arribar a la porta de Brandenburg, passant pel memorial als jueus. Temps lliure per dinar (no inclòs). A la tarda                      
seguirem visitant la ciutat acompanyats pels professors. Sopar i allotjament.  
 

3r dia:  BERLÍN. EXCURSIÓ AL  CAMP CONCENTRACIO DE SCHSENHAUSEN  
Esmorzar i a les 10:00 sortida per anar a visitar el camp de concentració de Schsenhausen, en bus privat i                     
guia. (Important: portar aigua i alguna cosa per menjar, durant aquesta visita no es passa per cap botiga).                  
Schsenhausen està aproximadament a 35 km al nord de Berlín, va funcionar com a camp de concentració                 
baix el sistema nacionalsocialista entre 1936 i 1945 i entre 1945 i 1950 com a camp de concentració                  
soviètic fins 1961 és un lloc commemoratiu. Es veuen les instal·lacions originals i diferents exposicions.               

Tornada a Berlín i visita del Tiergarten. El Tiergarten de Berlín és l'equivalent al Central Park de Nova York o al londinenc Hyde                       
Park: el pulmó verd de la metròpoli. Situat al centre de la ciutat, a prop d'atraccions turístiques com la Porta de Brandenburg, és,                       
amb els seus 210 més gran que l'Hyde Park de Londres. A la fi del s. XVII, el príncep elector Frederic III va establir un "parc d'oci                           
per al poble" a l'antic vedat de caça. Al llarg del temps el parc va ser reformant segons diferents models, especialment entre                      
1833 i 1838, quan el conegut dissenyador de parcs i jardins Peter Joseph Lenné, va transformar el                 
Tiergarten segons el model anglès. Aquest parc és punt de trobada per passejar, fer picnics familiars,                
jugar a pilota o simplement descansar una estona. Sopar i allotjament a l’ hotel.  
 
4t dia: BERLIN – MUSEUS – BERLIN – BARCELONA – MONTROIG  
Esmorzar al hotel. A les ??h?? visita del Museu de Pergamo, el museu més visitat de Berlín brilla amb les                    
joies antigues valuoses com les impressionants reconstruccions de conjunts arquitectònics arqueològics:           
l'Altar de Zeus de Pèrgam (la sala del altar esta tancada!!!), la Porta romana del mercat de Milet i la Porta                     
d'Ishtar amb la Via de les processons de Babilònia i la Façana Mshatta, i opcionalment visita del Museu                   
Nou. El Neues Museum (Museu Nou) està situat al darrera de l'Altes Museum (Museu Antic), a l'Illa dels                  
Museus de Berlín. El museu va ser greument danyat durant la Segona Guerra Mundial però ha estat reconstruït i a l'octubre de                      
2009 es va organitzar la seva reobertura. El Neues Museum va ser el segon museu a construir-se en la "Illa dels Museus" i va ser                         
pensat com una ampliació per albergar les col·leccions que no podien ser exhibides en l'Altes Museum. Entre aquestes es                   
trobaven les col·leccions de models en guix, objectes de l'Antic Egipte, col·leccions històriques i prehistòriques, la col·lecció                 
etnogràfica i la de gravats. A les 15h00 sortida cap a l’ aeroport. Formalitats d’embarcament i sortida a les 17.00h en vol cap a                        
Barcelona. Arribada a Barcelona a les 19.30h i trasllat cap a Montroig en bus privat. Arribada sobre les 21.30h  i fi del viatge.  
 
 
 
Nota: Esmorzar: buffet fred, el sopar al albergue com a molt tard de 19h45 / 20h00 
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PREU INCLOU 
 

● Trasllat  MONTROIG  Barcelona  MONTROIG 
● Vol Barcelona – Berlín - Barcelona  EASYJET – vol baix cost valorat al 30/10/18 cap espai reservat!!! - 
● Trasllat aeroport hotel aeroport amb assistència a l’arribada 
● Taxes d’aeroport i 1 maleta de facturació 15kg + 1 bossa de mà 
● 3 nits en hostel A&O Berlin Mitte o similar O Hotel tipo Europa City o similar 
● Mitja pensió 
● Habitacions múltiples  
● 2 GUIES 3h per visita a peu de la ciutat 
● Bus + guia per camp de concentració 
● Reserva entrada al Museu Pergamo 
● Assegurança de viatges 

 
 
EL PREU NO INCLOU 
 

● Begudes en les menjades 
● Transport públic per la visita del Berlin Tercer Reich i el Camp de Concentració, es pot 

comprar targeta de transport zones AB (6,70€) o ABC (7,20€) o bitllet senzill (1,50€) 
● Qualsevol servei no especificat en el  pressupost. 
● Els hotels demanant fiances de 20- 30 € per nen. 

 
 
 
Nota: 

 
✓ Esta previst també a Berlín que introdueixin el pagament de la taxa d’estada, amb pagament directe al hotel 
✓ Del 28/09 fins al 2019 el Museu de Pergamo tanca algunes de les sales més important per reformes. 
✓ EQUIPATGE DE MA: Per beneficiar-se de la garantia, només has de portar UNA bossa una mica més petita que no superi                     

les mesures de 50 x 40 x 20 cm, incloent-hi les nanses i les rodes, i et garantirem que podràs portar amb tu, ja sigui en el                           
compartiment superior o , si fos necessari, sota el seient de davant. Pots viatjar amb una maleta lleugerament més                   
gran, amb unes dimensions màximes de 56 x 45 x 25 cm, incloent les rodes i les nanses, però en alguns vols complets és                        
possible que el teu equipatge hagi volar a la bodega. 

 
 
 
DOCUMENTACIÓ 
Els menors de 18 anys hauran de portar amb si el passaport individual o DNI en regla junt amb autorització paterna per viatjar (que s'efectuarà                         
a qualsevol comissaria)  
Els estudiants i/o acompanyants no ciutadans de la CEE hauran de consultar amb el seu consolat/ambaixada els visats o permisos                    
corresponents per efectuar el viatge. Consultar pàgina  www.mae.es.  
 
 
 
 
 
 

RECORDEU: 
Es responsabilitat del passatger disposar de total la documentació en          
regla pel viatges (DNI, passaport, NIE, visats....) 
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