
BERLIN · DRESDE · POSTDAM
5 DIES | TOT INCLOSPROGRAMACIO

DIA 1: ORIGEN - AEROPORT DE BARCELONA - BERLIN
Sortida des del nostre lloc d’origen en direcció a l’Aeroport de Barcelona. Tràmits. Vol Bar-
celona – Berlin. Arribada a la capital d’Alemanya i trasllat al restaurant. La tarda la dedica-
rem a conèixer Berlin Occidental amb la nostra guia local: Kurfursterdamm es la “Milla d’Or”, 
l’avinguda més popular, i en el seu extrem trobem l’èsglèsia més fotografiada de Berlin: 
l’Esglèsia Votiva. A continuació visitarem la Postdammer Platz i el Reichstag, el Parlament 
d’Alemanya, amb la seva façana d’estil imperialista i la seva cúpula de vidre obra de Norman 
Foster. Continuarem en visita panoràmica des del nostre autocar passant per tota la nova 
zona guvernamental i el famós Tiergarten, el pulmó verd de la ciutat. A última hora de la 
tarda ens dirigirem a nostre hotel. Repartiment d’habitacións, sopar i allotjament. 

DIA 2: BERLIN - CAMP CONCENTRACIÓ SACHSENHAUSEN - BERLIN
Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem, amb la nostra guia local, el Camp de Concentració de 
Sachsenhausen, al nord de Berlín. Entre 1936 i 1945 més de 200.000 presos varen passar 
per aquest camp de concentració. Milers van morir a causa de les malalties i els treballs 
forçats, o bé van ser víctimes de les tècniques d’extermini massiu emprades per les SS. El 
22 i 23 d’abril de 1945 els soldats soviètics van alliberar a més de 3.000 malalts i metges 
que encara es trobaven en el camp. A l’agost de 1945 el servei secret soviètic va traslladar 
el seu Camp Especial núm. 7 a Sachsenhausen, convertint-lo en un camp de concentració 
soviètic amb pressoners de l’exercit alemany. Retorn a Berín a última hora del matí i dinar 
en restaurant. La tarda la dedicarem a visitar, amb la nostra guia local, Berlín Oriental, la 
que va ser Berlin comunista derrera del mur: AlexanderPlatz era la principal plaça del Berlin 
Oriental, La Torre de la Televisió és uns dels icones de la capital d’Alemanya, juntament amb 
el Mur de Berlin i la Porta de Brandenburg, l’avingua Unter den Linden, el Barri de St. Nicolau 
i la monumentalitat de l’avinguda més important de la alemanya comunista: la Karl-Marx-
Allee. Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

DIA 3: BERLIN - DRESDE - BERLIN
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora del matí en direcció a Dresde, la capital de l’estat 
de Saxonia. Visita amb guia local. Dresde és coneguda com la Florència de l’Elba per la 
monumentalitat dels seus carrers i places. La ciutat va ser totalment bombardejada i des-
truïda a finals de la II Guerra Mundial, quan la guerra ja estava perduda per part de l’exercit 
alemany. La devastació que l’aviació anglesa i nord-americana va causar a la ciutat i a la po-
blació encara es recorda com un dels episodis més tràgics i absurds de la II Guerra Mundial. 
La ciutat va ser totalment reconstruïda i avui en dia el seu casc antic ofereix tota la bellesa 
que havia tingut. Visitarem la Frauenkirche (Esglèsia de Nostra Senyora), una esglèsia 
luterana d’estil barroc famosa per la seva gran cúpula. El Fürstenzug, el «Mosaic de la Desfi 
lada dels Príncips», un mural de 101 metres de llarg en ple carrer que representa la història 
de la Casa de Wettin. La Brühlsche Terrasse (Terrassa de Brühl), un magnífic balcó sobre el 
riu Elba. Dinar en restaurant. A la tarda, retorn a Berlin. Sopar i allotjament al nostre hotel.

DIA 4: BERLIN - POSTDAM - BERLIN
Esmorzar i sortida en direcció a Postdam, població situada a uns 20 kms al sud-est de 
Berlin i capital de l’Estat de Brandenburg. Aquesta ciutat ofereix una combinació perfecta 
entre art, història i natura. La primera parada la farem al famós Pont dels Espies on 
nord-americans i soviètics intercaviaven espies a l’època de la guerra freda. Continuació 
fins al Palau de Cecilianhof on al finalitzar la II Guerra Mundial es van reunir Stalin, Churchill i 
Truman per acabar de repartir-se Europa. Visita amb guia local i entrada inclosa. Tot seguit 
podrem visitar els Jardins del Palau de Sanssouci, d’estil Rococó, residència d’estiu de Rei 
de Prúsia Frederic II El Gran. Dinar en restaurant. A la tarda retorn a Berlin. Passarem pel 
Checkpoint Charlie, el més famós dels passos fronterers del Mur de Berlín entre 1945 i 1990. 
Tot seguit ens aproparem fins al Monument a les Victimes de l’Holocaust Jueu i la Illa dels 
Museus amb la Catedral. El sopar el realitzarem al Restaurant Giratori de la famosa Torre 
de la Televisió, a 207 metres d’alçada, des d’on podrem gaudir d’una vista espectacular de la 
ciutat mentre sopem. Retorn a l’hotel i allotjament.

DIA 5: BERLIN - AEROPORT DE BARCELONA - ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Carregarem maletes i ens dirigirem cap a l’Antic Barri Jueu de Berlin. 
Aquest barri fou ampliament habitatat per jueus al segle passat ja que es trobava al voltant 
de la Sinagoga Nova i de l’Antic Cimintiri Jueu. Farem un recorregut pels patis d’aquest 
barri. Dinar en restaurant. A primera hora la tarda ens dirigirem a l’aeroport. Tràmits i vol 
Berlín - Barcelona. Arrivada a la Ciutat Condal. Trasllat en autocar als nostres punts d’ori-
gen. Fi del viatge i dels nostres serveis.

NOTES:
* L’ordre de les visites podrà ser modifi cat sense afectar el seu contingut.
* Qualsevol intolerància o al.lergia a algun aliment s’ha de comunicar a l’hora realitzar la 
reserva. Un cop realitzada la reserva no es faran canvis en els menús.

   DATES DE SORTIDA          PREU (per persona)

    2021 ABRIL                   26

    2021 MAIG                     03

    1.190 €

    1.190 €
    Suplement Habitació Individual: 230 €

INFORMACIÓ I RESERVES:

635.039.483 - 93.860.50.37

EL PREU INCLOU

• Trasllat en autocar a l’Aeroport de Barcelona, anada i tornada.
• Vols Barcelona - Berlin - Barcelona amb facturació d’equipatge de fi ns a 23kg per 
persona.
• Hotel 4* al centre de Berlin, 4 nits.
• Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar de l’últim dia, amb aigua i vi. 
Café inclós a migdia.
• Circuit en autocar en territori alemany. Guia acompanyant de la nostra agència. Guia 
local en totes les visites del programa.
• Entrades al Camp de Concentració de Sachsenhausen, Palau de Sanssouci (jardins) i 
Palau de Cecilianhof.
• Assegurances: Assistència en viatge + Cancel.lació de viatge (Veure condicions).

EL PREU NO INCLOU Despesses privades i extres als hotels i restau-
rants,   propines, cap altre servei no especificat 
en el programa.

CIRTUIT

ESTRELLA

avió monumental qualitat/preu

info@intermediatours.com


