
INS ELS TRES TURONS
Viatge a Berlín www.Getaway.cat



INFORMACIÓ ÚTIL

Documentació necessària:
Ciutadans UE: DNI o Passaport + Permís menors
Ciutadans no UE: Consultar ambaixada + Permís menors

Idioma: Alemany (+ Anglès)
Moneda: €
Preus: Bitllet senzill de transport:2,80€. Frankfurt al carrer: 3,00€. Menjar en 
restaurant: a partir de 15€. (tots els preus són aproximats)

Meteo: Juny, temp. màx de 25ºC de mitja, mín. de 13ºC de mitja. Temps
relativament plujós. 



ITINERARI
17/06 Arenys de Mar – BCN – BERLÍN

Visita a la Cúpula del Reichstag. Porta de Brandemburg. AlexanderPlatz

18/06 BERLÍN – Berlín Mitte

Visita guiada pel centre de Berlín: Sowjetisches Ehrenmal, Porta de Brandemburg, 
CheckpointCharlie, Monumenta l’Holocaust, Potsdamer Platz. Tiergarten

19/06 BERLÍN – Museum Insel i East-Side Gallery
Illa dels Museus:  Neues Museum (art antic), Altes Museum (art clàssic), Pergamon
Museum (altar de Pergam)
Visita guiada per Berlín Est: Palau de les Llàgrimes, East-side Gallery, Bernauerstrasse.

20/06 BERLÍN – SACHSENHAUSEN – BCN – Arenys de Mar

Visita al Camp de Concentració de Sachsenhausen amb guia oficial



BERLÍN

EL VIATGE INCLOU:
� Trasllats des d’Arenys a l’Aeroport del Prat i viceversa
� Vol Barcelona – Berlín– Barcelona amb equipatge de ma
� Trasllats des de l’Aeroport de Berlín a l’hotel i viceversa
� 3 nits d’hotel 3*** a Berlín centre en mitja pensió (esmorzar i sopar)
� Autocar per a l’excursió a Sachsenhausen
� Guia oficial durant 3 hores al camp de concentració de Sachsenhausen (2 guies)
� Entrada a la Museum Insel (Pergamon Museum, Altes Museum, Neues Museum)
� Entrada a la Cúpula del Reichstag
� 2 visites amb guia oficial durant 3 hores (visites a Berlín Mitte i Berlín Est)
� Guia acompanyant de Get Away durant tot el viatge
� Assegurança d’assistència mèdica i responsabilitat civil



ASSEGURANÇA

� Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització

� Despeses odontològiques d’urgència

� Repatriació o transport sanitari de ferits o malalts

� Desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització superior a 5 dies

� Tornada anticipada en cas de mort d’un familiar de primer grau

� Responsabilitat civil privada  per danys a tercers o béns d’aquests

* Recomanem que tothom porti la Targeta Sanitària Europea



CONSELLS DE VIATGE

� EQUIPATGE – VIATGES EN AVIÓ:

Equipatge de ma (55x40x20, màx. 10kg)

Cal comptar amb diners per als àpats + extres per a souvenirs o berenars, etc. 
Portar calçat i roba còmoda, ja que les visites es fan a peu.

� MEDICAMENTS, AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES
Avisar als professors sobre medicaments, adaptació per a minusvàlids, 
al·lèrgies, intoleràncies alimentàries o dietes especials

� TELÈFONS MÒBILS I INTERNET
Activació del roaming. Zona UE – Dades i trucades amb la tarifa contractada. 
Vigilar amb les connexions a xarxes Wi-Fi desconegudes.



TORN DE PREGUNTES



www.Getaway.cat

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


