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Gaudeix Berlín 
 LA CIUTAT QUE MOU EUROPA
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   Encara no coneixes la metròpolis que marca 
tendències?

Berlín és art, història, cultura i creativitat. Un lloc per 
gaudir de sumptuosos palaus, inigualables museus, històrics 
parcs o encantadors cafès. La ciutat és un modern punt de 
trobada d'avantguardes, on es marquen tendències per a tot 
Europa
. 
   Aquí el viatger podrà submergir-se en apassionants moments 
de la història recent. Passejar pel mur de Berlín, visitar el lloc del 
búnker de Hitler o pujar a l'impressionant cúpula de l'edifici del 
Reichstag són només algunes de les possibilitats que ens ofereix 
aquesta fantàstica ciutat. També podrà gaudir d'innombrables 
tresors mundialment reconeguts com la porta d'Ishtar de Babi-
lònia, el cèlebre bust egipci de Nefertiti o la famosa porta de 
Brandemburg.

   Berlín és també la ciutat de les idees i de la creació. Durant les 
últimes dècades ha viscut una espectacular recuperació de la 
seva esplendor. Avui dia s'ha convertit en una magnífica mostra 
d'arquitectura moderna i compta amb les obres dels millors 
arquitectes del planeta. Així mateix, Berlín és un aparador de 
noves tendències, moda, disseny i música.

   Què fa únic un viatge amb Ars Didàctica 
Berlín? 

En primer lloc, els nostres guies, catalans residents a Berlín, que 
estaran encantats d'acompanyar-vos per tal de conèixer la 
ciutat des de dins.  Ells us mostraran tots els racons que només 
els berlinesos coneixen. En segon lloc, no haureu de preocu-
par-vos d'absolutament res. Ars Didàctica prepararà el 
viatge al complet. Un cop a Berlín, els nostres guies els acom-
panyaran en tot moment, resolvent-los tots els problemes. Per la 
seva total tranquil·litat tindràn disponibilitat durant les 24h hores 
del dia. Tot això per convertir la seva estada a Berlín en un 
viatge inoblidable.



VOL ORÍGEN - BERLÍN
   
   Presentació a l’aeroport dues hores abans de la sortida del vol. 
Vol cap a Berlín i arribada a l’aeroport (Tegel o Schönefeld) on la 
guia us recollirà i us acompanyarà a l’allotjament.

VISITA GUIADA DE DESCOBERTA DE LA CIUTAT 

   Iniciarem el nostre recorregut a la Pariser Platz ,on es troba la 
Porta de Brandenburg. La porta era un accès a la ciutat i és 
actualment el principal símbol de Berlín. L'any 1989 , quan va 
caure el mur que dividia la ciutat, la porta es va convertir en el  
símbol de llibertat i  unitat dels alemanys.

   Travessarem la porta per dirigir-nos cap al Monument de  
l'Holocaust . Aquest memorial recorda a les víctimes jueves del 
nazisme. El monument ocupa una superfície d'uns 20.000 
metres quadrats i està compost per 2711 blocs de formigó que 
formen un espai laberíntic.

   Tot seguit,  visitarem  el lloc que ocupava l’antic Búnker  de 
Hitler. En aquest indret és on el dictador va passar les últimes 
hores de la seva vida. Continuarem la visita caminant fins a  la 
zona on es trobava la seu general de les SS i la Gestapo, i on 
actualment es troba la Topographie des Terrors, un espai 
expositiu que documenta la història de les institucions del terror 
nazi.

   Des d'allà resseguirem un fragment del Mur de Berlín  i ens 
dirigirem cap  a Potsdamer Platz. Aquesta plaça és una de les 
zones més avantguardistes de la ciutat, on podem trobar una 
bona mostra d'edificis dels millors arquitectes mundials. N'és un 
bon exemple el centre comercial i d'oci Sony Centre , que 
sorprèn el visitant amb la seva cúpula de vidre ,amb forma de 
carpa de circ, que cada nit es converteix en un espectacle de 
llums i colors. Potsdamer Platz és aixì mateix la seu principal del 
festival de cinema de la Berlinale.

   A continuació, temps lliure a la zona de Potsdamer Platz.(Zona 
de centres comercials i d'oci, restaurants, cafeteries,etc.) 

  Finalment, la guia us acompanyarà fins a l’allotjament per sopar. 

Berlín
DIA 1: ORÍGEN - BERLÍN: DESCOBERTA DE LA CIUTAT

5  dies

4 nits

    AL COMPLET
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DIA 2: BERLÍN MONUMENTAL I EL MUSEU DE PÈRGAM

Esmorzar a l’allotjament.

MATÍ : VISITA GUIADA “BERLÍN MONUMENTAL” 
 
   Inciarem la nostra visita guiada d'avui a Alexanderplatz, el 
centre neuràlic de la vida berlinesa. Hi trobarem la Torre de la 
Televisió (Fernsehturm) de 368m d'alçada, construïda el 1969 
pel govern de la RDA , la qual és encara tot un punt de referència 
dins l'Skyline berlinès.

   Passarem per la Berliner Dom (Catedral de Berlín), situada al 
costat de l'Illa dels Museus. Aquest edifici actualment té una triple 
funció com a lloc de culte, museu i sala de concerts. 

   Tot seguit, passejarem per l'emblemàtica avinguda d'Unter 
den Linden, el principal aparador de la ciutat. Veurem i explica-
rem edificis com  la Neue Wache (monument commovedor 
contra la guerra, on trobem l'escultura d'una mare abraçant el 
seu fill mort en combat), la Staatsoper (Òpera de Berlín), i la 
Universitat Humboldt (institució de la qual han sortit vint-i-nou 
premis Nobel).

   Ens pararem a la Bebelplatz, lloc on els nazis van realitzar la 
seva simbòlica crema oficial de llibres i podrem apreciar el monu-
ment que ho commemora.

També vistarem l’impressionant conjunt arquitectònic de Gen-
darmenmarkt , la plaça amb més encant de la ciutat. 

   Acabarem la nostra visita guiada matinal a  Checkpoint Char-
lie, el famós pas fronterer del mur de Berlín que s'ha convertit en 
un dels principals símbols de la Guerra Freda i on va estar apunt 
de començar la tercera guerra mundial.

   Dinar: Lliure. A la zona de Friedrichstrasse i Unter den Linden. 
(zona de botigues, llibreries, cafès,restaurants, etc.)

TARDA: L’ILLA DELS MUSEUS I VISITA GUIADA 
AL MUSEU DE PÈRGAM

   Visitarem l'Illa dels Museus declarada Patrimoni Mundial de la 
UNESCO. Els cinc museus que s'hi troben formen un dels 
conjunts museístics més importants del món. Realitzarem una 
visita guiada dins el  Museu de Pèrgam; aquest fascinant 
museu ofereix una excel·lent col·lecció d’arquitectura monumen-
tal i entre les seves obres destaquen la porta d'Ishtar de Babilònia 
i la porta del mercat de Milet.

  Al sortir del museu anirem a visitar la East Side Gallery, el frag-
ment més conegut del mur de Berlín, reconvertit en una galeria 
d’art a l’aire lliure.

   Al final del dia la guia us acompanyarà a l’allotjament per sopar.
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DIA 3: BERLÍN, HISTÒRIA VIVA
Esmorzar a l’allotjament.

MATÍ: VISITA GUIADA “BERLÍN, HISTÒRIA VIVA”

   Visitarem el Monument Commemoratiu del Mur de Berlín 
ubicat a    Bernauer Strasse. Aquest memorial, que ajuda el visitant 
a comprendre la divisió d'Alemanya, s'estén al llarg d'1,4 km de 
l'antic traçat del mur i combina un fragment original del mur, un 
centre d'informació, una instal·lació artística i una capella.  Aprofita-
rem per explicar també alguns dels intents de fuga més coneguts 
que van tenir lloc precisament en aquest indret.

   Un cop acabada la visita, ens desplaçarem fins a l'antic Barri 
Jueu (Scheunenviertel), on podrem observar  la fanstàstica cúpula 
daurada de la Nova Sinagoga i descobrirem els  patis restaurats 
(Hackesche Höfe) plens de botigues, galeries, bars i restaurants.

   Dinar:  Lliure. Zona de Hackescher Markt. (zona de restaurants, 
cafès, botigues, etc.)

TARDA : EL NEUES MUSEUM I EL BUST DE NEFERTITI

   Visita guiada al Neues Museum  per veure la cèlebre escultura 
egipcia de Nefertiti. A més de la col·lecció d'art de l'antic Egipte, en 
aquest museu també hi trobem importants obres de la història 

antiga i la prehistòria. 

   Sortint de la visita al museu, passejarem fins a l'emblemàtic edifici 
de maons vermells de l'Ajuntament (Rotes Rathaus), i  seguirem 
fins a Nikolaiviertel (Barri de Sant Nicolau). Aquest barri era el 
punt on es trobava el nucli de la ciutat medieval.

VESPRE: EL REICHSTAG 

  Per tal de poder gaudir d’unes impressionants visites de 360º de 
tota la ciutat, pujarem a la cúpula del Reichstag dissenyada per 
Norman Foster .

    Al final del dia, la vostra guia us acompanyarà a l’allotjament per 
sopar. 
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DIA 4 (Opció 1): CIUTAT IMPERIAL DE POTSDAM
                         
                        

      

TRIA U
N

A  OPCIó

Esmorzar a l'allotjament.

MATÍ i TARDA: VISITA GUIADA A POTSDAM I 
SANSSOUCI

   Avui ens desplaçarem amb transport públic fins a la propera 
ciutat de Potsdam, capital   de Brandenburg. En aquest indret 
podem trobar diferents palaus imperials que van pertànyer a la 
dinastia dels Hohenzollern, emperadors d’Alemanya.

   Ens dirigirem a Sanssouci (declarat patrimoni mundial de la 
UNESCO), on passajarem  pel magnífic conjunt de palaus, pave-
llons i jardins. Aquí veurem l'exterior del palau d'estiu del rei de 
Prússia Federic II el Gran, sovint considerat el Versalles 
alemany.

   També explicarem el molí històric, l’Orangerie, el Neues 
Palais, l'església de la pau i d'altres edificis del conjunt.

   Dinar: Lliure. Zona centre Potsdam. (Brandenburgerstr.) Encan-
tadora zona de cafès i botigues.

    Després de dinar continuarem la nostra visita pel centre de la 
ciutat de Potsdam. Recorrerem els carrers del barri holandès, 
amb les seves cases de maons vermells construïdes a principis del 
s. XVIII per als artesans holandesos. Tot seguit, anirem fins a la 
porta de Brandenburg , la porta de Nauen (Nauener Tor)i 
l'esglèsia de Sant Pere i Sant Pau .

TARDA -VESPRE: KURFÜRSTENDAMM i ZONA DE     
“SHOPPING”
 
    De tornada a Berlín, passejarem per l’avinguda comercial de la 
ciutat: Kurfürstendamm. Aquesta avinguda, ja era durant els 
anys 20 un boulevard ple de galeries d'art, botigues i cafès. 

   També podem veure les ruïnes de l’església del Kàiser Gui-
llem (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche). Aquesta església, molt 
malmesa durant la segona guerra mundial,és actualment un 
monument commemoratiu per la pau i la reconciliació. 

   Al final del dia disposarem d'una mica de temps lliure a la zona 
de Kurfürstendamm . Aquí es concentren les més elegants i origi-
nals botigues de la capital.

   
   Tot seguit la guia us acompanyarà fins a l’allotjament per sopar. 
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DIA 4 (Opció 2): CAMP DE CONCENTRACIÓ DE
                       SACHSENHAUSEN      

TRIA U
N

A  OPCIó

Esmorzar a l’allotjament.

MATÍ: VISITA AL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE     
SACHSENHAUSEN 

   El Camp de Concentració de Sachsenhausen  es troba 
ubicat al nord de Berlín, a la ciutat d'Oranienburg. Ens traslladarem 
fins allà amb transport públic.

   El camp de concentració va ser construït pels nazis l’any 1936 .  
Entre 1936 i 1945 més de 200.000 presoners van passar pel camp. 
Desenes de milers hi van morir a causa de les condicions extremes 
de vida i treball. Del 1945 al 1950 el camp també va ser utilizat pels 
soviètics.

   En la nostra visita guiada d'avui veurem els punts més destacats 
del   camp de concentració i explicarem els fets que aquí es van 
viure.

   Dinar: Lliure. ( Haurem d'adquirir el dinar i la beguda abans de 
sortir de Berlín perquè en el camp de concentració no hi ha la 
possibilitat de comprar menjar.)

TARDA -VESPRE: KURFÜRSTENDAMM i ZONA DE 
“SHOPPING”

   De tornada a Berlín, visitarem   la zona de Kurfürstendamm. 
Durant els anys 20 era un boulevard ple de galeries d'art, botigues 
i cafès. Actualment és una gran avinguda comercial de la ciutat

   Aquí és on  trobem les ruïnes de l’església del Kàiser Gui-
llem (Kaiser-Wilhelm -Gedächtnis-Kirche), simbol commemoratiu 
de la pau i la reconciliació.

   Al final del dia disposarem d'una mica de temps lliure a la zona 
de Kurfürstendamm on podem aprofitar per anar de compres.

   Tot seguit la guia us acompanyarà fins a l’allotjament per sopar.
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DIA 5: BERLÍN - ORÍGEN
      

   Esmorzar  a l’allotjament i recollida d’equipatge. Avui podrem 
fer visites si l’hora de la sortida del vol ho permet.

   Possibilitats:

- Prenzlauer Berg i la seva Kulturbrauerei. Aquest barri 
bohemi s’ha convertit en un dels més de moda de la ciutat. Aquí 
hi trobem la Kulturbrauerei, una antiga cerveseria formada per 
un complex d’edificis de maons, que s’ha transformat en un 
centre cultural que combina un cinema, galeries, una sala de 
concerts, etc. 
 
- El Palau de Charlottenburg. Situat a l’Oest de Berlín, 
aquest fantàstic palau barroc  i els seus jardins mostren el 
poder de la família dels Hohenzollern.

   Trasllat amb la guia fins a l’aeroport. Presentació a l’aeroport 
dues hores abans de la sortida del vol i sortida del vol.

            BERLÍN AL COMPLET  
       
UNA GUIA CATALANA RESIDENT A BERLIN US 
ACOMPANYARÀ I MOSTRARÀ LA CIUTAT

   La Natàlia és una Guia Oficial de Catalunya resident a 
Berlín, amb una àmplia experiència com a guia turística i edu-
cadora. Compta amb una llicenciatura d’Història de l’Art, i un 
màster en Arts Visuals i Educació, així com amb experiència 
com a professora de primària i secundària. És, a la vegada, 
fundadora de l’empresa Ars Didàctica, dedicada a dissenyar i 
realitzar visites que combinen l’art, la història i l’educació.

   La Natàlia us acompanyarà durant tota la vostra estada 
a Berlín. Us ensenyarà tots els detalls de la ciutat , us n’expli-
carà les històries més increïbles i entretingudes.

A més a més, el millor de tot és que no us haureu de    
preocupar de res ,perquè ella mateixa us gestionarà i prepa-
rarà el vostre viatge ja des d’abans que arribeu a la capital 
alemanya, us portarà en tot moment durant la vostra visita i per 
la vostra tranquil·litat podreu contactar amb ella durant les 24 
hores del dia.

.

 Inclou:
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TRASLLATS AEROPORT BERLÍN - ALLOTJAMENT 

   Trasllats (anada i tornada) amb transport públic i acompanyats 
de la vostra guia.

BITLLETS DE TRANSPORT PÚBLIC PER TOTS ELS 
DIES
     Bitllets de transport públic per tots els dies d’estada a Berlin.
     Bitllets de transport públic per visitar la ciutat de Potsdam o el 
camp de concentració de Sanchsenhausen. (segons l’opció 
escollida pel dia 4)

VISITES GUIADES I ENTRADES  
     Visites guiades a Berlín de la mà de la vostra guia:

   Visita guiada: A la descoberta de la ciutat

   Visita guiada: Berlín monumental.

   Visita guiada: Berlín, història viva.

   Visita guiada (amb entrada inclosa) al Museu de 
Pèrgam i al Neues   Museum.

    Visita guiada a la ciutat de Potsdam (opció 1) o al 
camp de concentració de Sachsenhausen (opció 2).

     Gestió i reserva de les entrades per visitar la cúpula 
del Reichstag. (Per visitar el Reichstag cal omplir una sol·lici-
tud que han d’acceptar-nos. L’entrada és gratuïta)
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Bitllets transport públic i

 trasllats aeroport- allotjament

Visites guiades i entrades

PACK GAUDEIX BERLÍN

PACK GAUDEIX BERLÍN + VOLS +  
ALLOTJAMENT EN HOTEL 3* 

+ ASSEGURANCES + GRATUITAT PER PROFES-
SORS + BUTLLETS D’AUTOFINANÇAMENT 

  Des de

155€

    per alumne / a

  Des de

475€

    per alumne / a


