
 

 

 

 

 

 
 
La capital alemanya té una gran història per explicar als seus visitants. Molt  

Segona Guerra Mundial i dividida pe
passos de gegant. 
 
Edificis d'arquitectura moderna 

ambient especial on es barreja clàssic amb modern i extravagància
 
Berlín és avui un centre cultural de primer ordre, la capital d’un dels 

dubte la capital econòmica d’Europa. 

Potsdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Dia 21, Divendres 
Sortida des de l’aeroport de Barcelona cap a Berl
a les 14.50h.  Visita a la ciutat. Allotjament
 
Dia 22, Dissabte 
Esmorzar a l’hotel. Dia complet per 
 

PRINCIPALS VISITES A BERLIN
Porta de Branderburg * Catedral

l’Holocaust * Església Memorial Kaiser Wilhelm * 
* Barri de les 

 
Dia 23, Diumenge 
Excursió a Postdam. Després d’esmorzar a l’hotel ens 
grup cap a Potsdam on visitarem la ciutat i el Palau
Dinarem al restaurant seleccionat. Trasllat a Berl
 
Dia 24, Dilluns 
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem el matí a 
Pérgam i el museu Nou, Nefertiti.
 
 

té una gran història per explicar als seus visitants. Molt  

i dividida pel “Mur” durant 28 anys, Berlín recupera la seva antiga glòria a 

moderna aclareixen amb grans traços la foscor del 

clàssic amb modern i extravagància amb la quotidianitat.

un centre cultural de primer ordre, la capital d’un dels països mes rics del món i sens

ropa. El viatge es completa amb una visita a la magn

Barcelona cap a Berlín a les 12.15h. Arribarem a  la capital 
Allotjament i sopar. 

Dia complet per visitar Berlin amb dinar a restaurant seleccionat.

PRINCIPALS VISITES A BERLIN 
Catedral * Parlament * Checkpoint Charlie

* Església Memorial Kaiser Wilhelm * Palau Charlottenburg
Barri de les ambaixades * PostdamerPlatz *  

d’esmorzar a l’hotel ens desplaçarem en autocar privat pel nostre 
dam on visitarem la ciutat i el Palau de Cecilienhof. 

Dinarem al restaurant seleccionat. Trasllat a Berlín. 

edicarem el matí a visitar dos magnífics museus de Berlí
.  Trasllat  a l’aeroport i tornada a Barcelona. 

té una gran història per explicar als seus visitants. Molt  malmesa durant la 

n recupera la seva antiga glòria a 

or del passat, creant un 

amb la quotidianitat. 

mes rics del món i sens 

El viatge es completa amb una visita a la magnífica ciutat de 

. Arribarem a  la capital alemanya 

restaurant seleccionat. 

Charlie * Monument a 
Palau Charlottenburg * East Side Gallery 

en autocar privat pel nostre 

ín, El museu de 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA POU

Vols *Taxes aèries * Guies i autocar privats pel nostre grup  * Hotel 

*Mitja pensió per tot el viatge * Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança * 

a

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. 

El programa pot estar subjecte a canvis en funció dels horaris de les visites. El preu final pot variar depenent de la data 

Ens acompanyarà 

ANNA POU – Professora de Cetres 

 

 

EL PREU INCLOU 
Vols *Taxes aèries * Guies i autocar privats pel nostre grup  * Hotel ABBA 4* en  règim allotjament i esmorzar 

*Mitja pensió per tot el viatge * Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança * 

assessorament permanent de Cetres 
 

Viatge organitzat per una agència degudament legalitzada. En cada cas farem referència explícita de quina agència es tracte.

El programa pot estar subjecte a canvis en funció dels horaris de les visites. El preu final pot variar depenent de la data definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries.

 

gim allotjament i esmorzar 

*Mitja pensió per tot el viatge * Totes les visites i les entrades necessàries * Assegurança * Acompanyament i 

cita de quina agència es tracte. 

definitiva de la reserva en funció de les taxes aèries. 


