IES ALEXANDRE SATORRAS – BERLIN
DEL 12/12 AL 16/12/2016

Dl.
12/12

Mataró - Aeroport El Prat –Berlin
Lloc de presentació:
Institut Alexandre Satorras (Avda del Velòdrom, s/n)
Hora de presentació:
03:30 h
Hora de sortida:
03:45 h

Trasllat en autocar de la cia Sant Martí (Tel 24 h 93 692 19 35) fins a l’aeroport d’ El Prat.
Ens trobarem davant dels mostradors de facturació Ryanair(Terminal 2C), on una persona de Viatges Cum
Laude us estarà esperant per ajudar-vos amb el check-in (xx Tel. xx)
Hora de presentació:
04:40 h
Lloc de Presentació:
Aeroport Del Prat, Barcelona. Terminal 2C, davant el mostrador de
Ryanair
Hora de sortida:
06:40 h
Vol amb Easyjet:
FR 149
Hora d’arribada:
09:25 h a l’aeroport de Berlin Schönefeld
IMPORTANT!! Heu de portar el DNI + el permís de la policia pels menors d’edat o el passaport
vigent + el permís de la policia pels menors d’edat.
Dret a una maleta de 15 kg equipatge a facturar + 1 bossa de 10kgs equipatge de mà (no ha de
sobrepassar les mides establertes 50x40x20 cms).Cada kg. de més s’ha de pagar amb targeta al
moment. 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 amb permís patern o el passaport individual. 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.
09:25 h Arribada a l’aeroport de Berlín Schönefeld. A l’arribada un autocar (Cia Touring Tours & Travel Tel. 004969719126243 // 004917618687707) ens estarà esperant al pàrquing i ens portarà fins l’alberg.
Arribada a l’alberg i distribució d’habitacions:
MEININGER BERLIN MITTE
Oranienburerstrasse 67/68
DE- 10117 Berlín
Tel.: +49 (0) 30 3187 9816
tel. professors acompanyants: 6442111139
Distribució d’habitacions: PENDENT
12 nois
31 noies
2 Professores + 1 Professor
L’alberg demana una fiança de 50€ per grup, que es retornaran al final de l’estada si no hi ha hagut
cap problema.

ELS ALUMNES HAN DE PORTAR LES TOVALLOLES DE CASA
Dinar a lliure.
Podem començar el nostre itinerari anant al BerlinerRathaus (Ajuntament de Berlín) i fent una passejada
per Nikolaiviertel (barri de Sant Nicolau), el monument dedicat a Marx i Engels.També podem passejar per
tota la gran avinguda Unter der Linden.
A les 20:00h Sopar a l’alberg.
Allotjament a l’alberg

Dt.
13/12

Berlin

Esmorzar a l’alberg.
Començarem el dia visitant el Reichstag a les 10.45 h, visita reservada per l’institut per pujar a
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 15 minuts abans.
En acabar la visita, seguirem pel monument mésemblemàtic de la ciutat: Porta de Brandenburger Tor.
Després podem anar al Memorial Holocaust, monument fet pels berlinesos en memòria delsjueus caiguts a
l’època del nazisme.
Dinar lliure.
Havent dinat, anirem a visitar la Topografia del Terror, el Checkpoint Charlie i el MauerMuseum on
podemtrobar documents, fotografies i objectes relacionats amb la història del mur.
A les 20.00 h Sopar a l’alberg.
Allotjament a l’alberg.

Dc.
14/12

Berlin – Sachsenhausen – Berlin

Esmorzar a l’alberg.
Començarem la nostra visita d’avui a l’Illa dels Museus – Musemuminsel.
A les 11:00h visita reservada al NeuesMuseum (Entrada gratuïta. Haurem de presentar la carta de
l’escola) Reserva nº XX – Pendent Confirmació
A les 13:00 h visita reservada al Museu Pergamon (Entrada gratuïta. Haurem de presentar la carta de
l’escola). Reserva nº XX – Pendent Confirmació
*Nota: l’ altar de Pèrgam no es pot visitar, ja que s’ hi estan efectuant treballs derestauració que duraran
fins al 2019
Dinar lliure.
En acabar la visita podem anar a veure la BerlinerFernsehturm (Torre de televisió) on podrem tenir una
visió panoràmica de Berlín iper acabar la visita a l’Alexanderplatz.Possibilitat de visitar HackerscherMarkt.
A les 20:00 h Sopar a l’alberg.
Allotjament a l’alberg.
a l’alb

erg
Dj.
15/12

Berlin – Sachsenhausen – Berlin

Esmorzar a l’alberg.
Avui visitarem el camp de concentració de Sachsenhausen, construït pels nazis l’any 1936.
(Trasllat a càrrec del grup)
Dinar lliure.
A la tarda passejada pel Tiergarten on podrem trobar la Siegessäule (Columna de laVictoria), el
Kulturforum (Museus i Sales de concert a Berlin: Gemäldegalerie,Philharmonie,...) fins arribar a la
Postdamerplatz on hi ha el centre Sony on es celebra latradicional Berlinale (festival de Cinema) i podrem
passejar per l’Arkaden, complexcomercial i d’oci, podem anar de compres.
A les 20:00 h Sopar a l’alberg.
Allotjament a l’alberg.
Dv.
16/12

Berlín – Apt Berlin Schöenefeld – Apt Prat - Mataró

Esmorzar i recollida d’equipatge. Cal deixar les habitacions abans de les 11.00 h.
Aprofitarem el nostre últim matí per anar a la zona del EastSideGallery on podem veure les restes del mur.
Si queda temps, podem tenir una mica de temps lliure per passejar o fer compres.
Dinar lliure.
A les 14:00 h un autocar (Cia Touring Tours & Travel - Tel. 0049.697.191.26.243 // 0049 176 18687707))
ens passarà a recollir per portar-nos fins l’aeroport.
Presentació a l’aeroport de Berlin Schoenefeld:14:55 h
Sortida del vol:
16:55 h
Vol amb Easyjet:
EZY4535
Arribada a l’aeroport d’El Prat a les 19:30 h – Terminal 2 B.
Un autocar de la cia Sant Martí (Tel 24 h 93 692 19 35) estarà esperant-nos per portar-nos fins Mataró.
Final del viatge, esperem ho hagueu passat d’allò més be!

