Dia 19/Juliol.- BARCELONA-BERLIN.
Sortida des de Lleida a l'aeroport del Prat. Tràmits de facturació i sortida en el
vol VY1884 a les 07:00h destí Berlín. Arribada a les 09:35h. Assistència del
nostre guia i inici de la visita d’una part de Berlín. Amb autocar, passarem vora la
Cancelleria Federal i pararem al costat de la Porta de Brandenburg, símbol de la
capital alemanya. Passeig per veure el Reichstag i el Monument dedicat als jueus,
Check Point Charlie. Continuarem per l'Avinguda Unter der Linden on s’hi
troben les catedrals catòlica i protestant, la Universitat de Humboldt i el lloc del
crematori de llibres. Arribada a l’Hotel i acomodació a les habitacions. Dinar. A
la tarda entrada al Museu de la DDR. Aquest museu està dirigit tant a persones
nostàlgiques com a aquelles curioses que tinguin "un escàs o cap coneixement de
com era la vida a la República Democràtica Alemanya (RDA)". Passeig a peu per
l´Illa dels Museus. Retorn a l'hotel. Sopar.
Dia 20/Juliol.- BERLIN.
Esmorzar buffet. Dia complet dedicat a la visita de Berlín. Durant la ruta
descobrirem el mític Berlín dels anys vint i el nou Berlín, parlarem de la part
occidental que va estar 28 anys envoltada pel mur i de Berlín com a capital
històrica d'Alemanya. Recorrerem el carrer comercial més important de la ciutat,
la Ku'damm, on s´hi troba el famós magatzem conegut com KaDeWe. Entrarem
a les ruïnes de l'Església Commemorativa dedicada a l'Emperador Guillem i la
seva germana moderna. Arrivada al Museu de Pèrgam (visita). Continuació a
l'edifici del Reichtag on és troba el Bundestag (Parlament Alemany), visita de la
Cúpula que commemora la reunificació d´Alemanya. Dinar. A la tarda
continuació de la visita. Veurem llocs emblemàtics com els patis del Hackescher
Markt, la Sinagoga i l'antic barri jueu. Anirem al memorial del Mur en la
Bernauerstrasse. Recorrerem amb l'autocar l'ex Avinguda Stalin i la seva
imponent arquitectura comunista. Sopar i allotjament a l´hotel.
Dia 21/Juliol.- BERLIN-POSTDAM-BERLIN. (60 km)
Esmorzar buffet. Al matí sortida cap a Wannsee on, a la vila Marlier situada en
aquest barri sud occidental de Berlín, el 20 de gener de 1942, els oficials nazis
van prendre la decisió sobre la mort d'onze milions de jueus europeus.
Continuació en direcció a Potsdam, població situada entre boscos i llacs,
envoltada de palaus i llegendes. Tot arribant a Potsdam passarem pel Pont dels
Espies i arribarem a la zona del Palau Sanssouci. A continuació veurem la Porta
de Brandenburg de Potsdam, la més antiga de la regió i el barri dels holandesos.
Passarem també pel barri rus i farem una parada a la zona del Palau de
Cecilienhof, on es va realitzar la transcendental Conferència de Potsdam en què
es va definir el nou mapa geopolític posterior a la segona guerra mundial. Dinar.
A la tarda, visita del Palau Sanssouci i dels jardins adjacents on jeu Frederic II, el
rei filòsof. Retorn a Berlín última hora de la tarda. Sopar en una cervesería.
Allotjament.
Dia 22/Juliol.- BERLIN-STRALSUND-ROSTOCK. (380 km)
Esmorzar buffet. Al matí a primera hora ens dirigirem cap al nord del país,
arribada a les ribes del Mar Bàltic ens trobarem amb Stralsund, Patrimoni de la
Humanitat inscrit en la Llista de la UNESCO el 2002. Veurem la Plaça del Mercat

on s´hi troben l'Ajuntament de Stralsund, cèlebre per la seva façana, i la
monumental església de Sant Nicolau, amb la seva ostentosa decoració. Farem
també un passeig pel port on acostuma estar ancorat el vaixell escola Gorch Fock
I. Dinar. A la tarda sortida cap a Rostock. A l'arribada, el nostre guia ens
acompanyarà en un recorregut a peu pels seus carrers. Visitarem l'església de
Santa Maria, que va romandre intacta durant la Segona Guerra Mundial, on hi
veurem un enorme rellotge astronòmic de 1472, un dels més antics del nord
d'Europa. Admirarem l'històric Ajuntament, la Universitat, el Monestir de la
Santa Creu (avui convertit en el Museu de la Ciutat de Rostock) i la muralla
gòtica amb les seves torres. Arribada a l'hotel. Acomodació, sopar i allotjament.
Dia 23/Juliol.- ROSTOCK-BAD DOBERAN-WISMAR-LÜBECK. (135 km)
Esmorzar buffet. Al matí sortida cap a Bad Doberan. A l'arribada visita de la
catedral de Bad Doberan, un dels millors exemples de l'arquitectura gòtica del
nord d'Europa. Construïda l'any 1368 pels monjos de l'orde cistercenc a base de
maó vermell, és una excepcional simbiosi d'una catedral gòtica combinada amb
elements d'altres esglésies hanseàtiques. Després de la visita pujarem a bord del
Tren d'Molli i creuarem el paisatge caracteritzat per boscos verds i poblets cap
Kuhlungsborn, una de les destinacions turístiques més famoses i tradicionals de la
costa d'Alemanya des de 1880. Pujarem de nou l'autocar per dirigir-nos a
Wismar. Dinar. A la tarda visitarem el casc antic de Wismar, membre, per un
cop, de la Lliga Hanseàtica i ara Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. És
coneguda pel seu port, per les seves cases restaurades, la plaça del mercat i els
seus monuments històrics de típic estil gòtic de maó. Recorrerem a peu la plaça
del Mercat i veurem l'Ajuntament, la casa gòtica Alter Schwede, l'església de
Maria i el "Fürstenhof", l'antiga seu i tribunal dels regents suecs, l'església de Sant
Jordi i el carrer Lübsche amb l'església Heiliggeistkirche i les seves antigues cases
de comerç. Continuació del nostre viatge cap a Lubeck. Arribada, sopar i
allotjament.
Dia 24/Juliol.- LÜBECK-TRAVEMÜNDE-LÜBECK.
Esmorzar buffet. Al matí visita guiada de Lübeck, Patrimoni de la UNESCO des
de l'any 1987, ciutat situada a la riba del riu Trave. El casc antic de Lübeck és com
una illa, ja que està pràcticament envoltat d'aigua. Per això es coneix aquesta
ciutat hanseàtica com la "Venècia del nord", tot i que la ciutat va ser anomenada
també "la de les Set Torres". Entrarem al nucli antic per la Holstentor, símbol de
la ciutat. Veurem l'església de Sant Pere, la plaça del Mercat amb l'Ajuntament, la
Catedral i l'església de Santa Maria que és la tercera en grandària a Alemanya,
l'església de Sant Jacobo i l'Hospital de l'Esperit Sant. Dinar. A continuació sortida
cap als afores de Lübeck per arribar a Travemünde, on tindrem temps lliure per
caminar pel seu famós passeig marítim i entrar al far més antic d'Alemanya.
Retorn a Lubeck. Sopar i allotjament.
Dia 25/Juliol.- LUBECK-HAMBURG (70 km)
Esmorzar buffet. Al matí sortida cap a Hamburg. Arribada i visita de la ciutat,
que formava part de la Lliga Hanseàtica. Els nombrosos canals d'Hamburg són
travessats per més de 2.300 ponts, més que Venècia i Amsterdam juntes. Veurem
l'església de Sant Nicolau, l'Ajuntament amb una façana neorenaixentista i la casa

de Xile, fins a arribar a Hafen-City, un barri de nova construcció on destaca la
Casa Filharmònica de l'Elba. Dinar. Tarda lliure. Sopar i allotjament.
Dia 26/Juliol.- HAMBURG-BARCELONA.
Esmorzar buffet. Al matí farem un passeig d’una hora pel port d’Hamburg, amb
vaixell, per tenir un punt de vista de la ciutat diferent. Dinar. A l'hora
convinguda, trasllat a l'aeroport per embarcar al vol DY5187 a les 21:00h
destinació a Barcelona. Arribada a les 23:30h. Continuació del viatge per
carretera fins a Lleida.
EL VIATGE INCLOU:
¾ Viatge en autocar Lleida – Aeroport – Lleida
¾ Bitllets d'avió:
9 Barcelona-Berlín (Vueling)
9 Hamburg-Barcelona (Norwegian)
¾ Taxes aeroport.
¾ Assegurança d’assistència al viatge
¾ Pensió completa durant tot el circuit (sopar dia retorn NO)
9 esmorzar tipus buffet als hotels
9 8 dinars (no hi ha incloses les begudes)
9 7 sopars (no hi ha incloses les begudes)
¾ Visites descrites segons itinerari
¾ Entrades en tots els llocs on calgui
¾ Guies locals a: Berlín, Postdam, Rostock, Lubeck i Hamburg
¾ Guia acompanyant de parla hispana durant tot el viatge
¾ Autocar privat durant el recorregut
¾ Dossier personalitzat del viatge
¾ Bossa de viatge
HOTELS:
¾
¾
¾
¾

Hotel Park Inn Alexanderplatz (Berlín) 4**** (3 nits)
Hotel Radisson Blu (Rostock) 4****sup (1 nit)
Hotel Radisson Blu Senator (Lubeck) 4****sup (2 nits)
Hotel Radisson Blu (Hamburg) 4****sup (1 nit)
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Dia 19/Juliol

BARCELONA-BERLIN

VY1888

07:00 09:35

Companyia aèria: Vueling

Dia 26/Juliol HAMBURG-BARCELONA
Companyia aèria: Norwegian Airlines

DY5187

20:15 22:45

(Vol Barcelona-Berlín)
Informació que cal saber sobre el teu equipatge:
L'equipatge de mà és el que es pot dur a la cabina
de l'avió sempre que pesi menys de 10 kg i les mides
no superin els 55 x 40 x 20 cm.
Recorda que les normes a la porta d'embarcament
són estrictes. Si les mides o el pes del teu equipatge
són superiors als màxims permesos, hauràs de
facturar la maleta amb un cost de 35 € per trajecte
i maleta.

Amb la tarifa bàsica, la facturació (1) maleta de
fins a 23 kg per passatger esta permesa.

(Vol Hamburg-Barcelona)

L'equipatge de mà és el que es pot dur a la cabina
de l'avió sempre que pesi menys de 10 kg i les
mides no superin els 55 x 40 x 23 cm.
Recorda que les normes a la porta d'embarcament
són
estrictes. Si les mides o el pes del teu
equipatge són superiors als màxims permesos,
hauràs de facturar la maleta amb un cost de 35 €
per trajecte i maleta.

Amb la tarifa bàsica, la facturació (2) maletes de
fins a 23 kg per passatger esta permesa.

PARK INN ALEXANDERPLATZ (Berlin)

RADISSON (Rostock)

RADISSON BLU SENATOR (Lubeck)

RADISSON BLU (Hamburgo)

