BERLíN
Avió
5 dies – MP
1r dia: AEROPORT BARCELONA – BERLIN: MITTE
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sortida del vol. Arribada a l'aeroport de Berlín. Trasllat a l'alberg, acomodació i
començarem la visita. Agafarem el metro fins Alexander Platz, veurem la plaça, dominada per la torre de TV,
l'ajuntament vermell, la font de Neptú, la plaça de Marx-Engels-Fòrum. Continuarem cap a l'oest i ens trobarem la
catedral (protestant) i l'illa dels museus. Arribarem fins al més famós passeigs de Berlín, l'Unter den Linden, el
travessarem observant els edificis que es troben al voltant, fins la Branderburger Tor, coronant el passeig d'esquenes
al Tiergarten. Ens acostarem al Reichtag, per pujar a la seva cúpola moderna. Retorn a l'alberg. Sopar i allotjament.
2n dia: EAST SIDE GALLERIE – KREUZBERG – CHECK POINT CHARLIE – JUDISCHES MUSEUM
Esmorzar. Sortida cap a l'East Side Gallery on es troba el tros de mur més llarg que resta a la
ciutat (1,5km). Checkpoint Charlie, es el punt més famós on es trobava el punt de control per
passar d’una banda a l'altra del mur. Des d'aquí ens dirigirem a un dels museus mes visitats de
la ciutat el museu Jueu. Dinar lliure. Aquesta part de la ciutat junt a Kreuzberg, és on es pot
veure i contrastar la diferència i el canvi constant i contradictori que s’està produint a Berlín.
Temps lliure al voltant de l'Alexanderplatz. Retorn a l'alberg, sopar i allotjament.
3r dia: ILLA DELS MUSEUS – HOLOCAUST MEMORIAL – POTSDAMER PLATZ – KURFURSTENDAM
Esmorzar. Sortida cap a la illa dels Museus. Visita al Pèrgamon o a l'Altes Museum. Visitarem el memorial a
l'holocaust, centenars de cubs de diferents mides de ciment. Continuarem el camí fins a la Potsdamer, plaça
reformada totalment al 2.000, on encara es troba el primer semàfor d'Europa... Dinar lliure. A la tarda encara podem
visitar el Kurfustendam on es troba l'església bombardejada durant la guerra, esta al mig en runes i els berlinesos van
decidir deixar-la tal qual, actualment es un símbol molt important, al voltant de l'església es troba una de les arteries
comercials més importants de la ciutat (Tauentzien Strasse) amb el famós centre comercial KaDeWe, podem
passejar pel centre comercial o passejar pel Tiergarten... Sopar i allotjament
4t dia: HAMBURGER MUSEUM – PRENZLAUER BERG
Esmorzar i sortida cap al Hamburger Museum, un dels museus d'art contemporani de la ciutat, per arribar passarem
per l'estació central, Hauptbahnhof, també aquesta és una obra d'enginyeria en si mateixa. Dinar lliure. La zona de
Prenzlauer Berg, era també fins fa poc un barri obrer, fins que el joves de la ciutat van descobrir els seus preus
baixos, i s'hi van començar a instal·lar. La seva artèria principal és Kastanien Alle. Passejada pel barri. Tornada a
l'alberg, sopar i allotjament.
5è dia: BERLIN – AEROPORT DE BARCELONA
Esmorzar a l'Alberg. Matí lliure per acabar de visitar la ciutat, podem pujar a la torre de la TV, o fer una volta en
bicicleta, o completar el viatge amb una a altre activitat. Dinar lliure. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport, per
agafar el vol en direcció a Barcelona.
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