
VIATGE a BERLÍN 
INS. ANTONI BALLESTER



DIA I

DIMARTS
5/03/19

-7:00: Presentació davant de l’Institut i sortida en bus 
privat. (Mont-roig - Aeroport de Barcelona)

-Formalitats d’embarcament i sortida en avió 11:05h i 
arribada a les 13:55h. 

-Assignació d’habitacions.

-Ruta turística per familiaritzar-nos amb l’entorn de Berlín.

-Sopar 20h i allotjament a l’hotel SINGER

Recordar portar 
l’ESMORZAR



Molt

important !!



HOSTEL SINGER (Berlín)





DIA II

DIMECRES
6/03/19

- Esmorzar i sortida a peu a visitar la ciutat amb guia 10h.

- Alexander Platz, l’Ajuntament vermell, barri històric de Nicolas, 

plaça Gendarmenmarkt, chek Point Charlie, tros del mur Berlín, 

porta de Brandenburg i memorial al jueus.

- Temps lliure per dinar (no inclòs)

- A la tarda seguirem fent la visita de manera més informal, amb els 

professors (sense guia)

- Sopar 20h i allotjament  

Temps lliure dels alumnes per dinar on els vingui de gust!!

Fiances
20-30€





DIA III
DIJOUS
7/03/19

- Esmorzar a l’hotel.

- Sortida a les 10h a visitar el Camp de Concentració de 

Schsenhausen a 35km (bus privat i guia) Portar aigua i menjar .

- Tornada a Berlin i visita del Tiergarten per passejar, descansar, fer 

picnics, jugar a pilota etc... 

- Sopar 20h i allotjament a l’hotel 

Recordar DINAR no entra (lliure).





DIA IV

DIJOUS
8/03/19

- Esmorzar a l’hotel

- Sortida a la zona dels museus per visitar el museu de Pergamo (el 

més visitat de Berlín) on farem un punt i a part pels alumnes de 2n de 

Batxillerat per parlar de l’Autar de Pérgam (Art Hel.lenístic) que els 

entra en el temari de selectivitat.

- 15h sortida cap a l’aeroport, formalitats d’embarcament i vol a les 17h 

cap a Barcelona.

- Arribada a les 19:30h i trasllat amb bus cap a Mont-roig on preveiem 

arribar cap a les 21:30h





NORMES del VIATGE  

-La normativa del centre serà l’aplicada durant tot el 
viatge del fi de curs a excepció de càmeres i mòbils.

-Prohibit portar i consumir drogues (alcohol, tabac, …). 

Al baixar i al pujar al vaixell hi ha un control policial amb 
gossos. 

-Molt important la puntualitat durant les visites (el no 
compliment podria comportar un càstig)

-Obligatòriament s’han de realitzar totes les menjades
organitzades.

-Anar sempre amb grup.



RECORDATORI DEL 
QUE CAL PORTAR

-- DNI (en regla)
-- Tarjeta Sanitària Europea
-- Mòbil amb crèdit
-- Roba adecuada
-- Bambes còmodes
-- Diners en metàl·lic (20-30€ fiança)
-- Portar plànol
-- Estris d’higiene personal 
- Tovallola dutxa
-- Revisar maleta pes i mides



BON VIATGE 

I 

SENTIT COMÚ!!


