
 

BERLIN 

 

 
 

PREU DES DE 386 € 

 

Viatge d'escapada a Berlín a Alemanya. Et proposem que descobreixis el nou Berlín 

amb els seus dotzenes de nous edificis signats pels més grans arquitectes del nostre 

temps, però també el Berlín del s. XIX, el de Schinkel, el que s'amaga en diferents barris 

de l'antic Berlín Est, sense oblidar-se del Berlín de la Filharmònica i el de Marlene 

Dietrich. 

 

Guia de viatge: 

 

Dia 1 Espanya | Berlín 

 

Sortida en vol amb destinació Berlín. Arribada. Temps lliure per gaudir la ciutat. 

Allotjament. 

 

 

Dia 2 Berlín 

 

Dies lliures. Allotjament. No deixeu de veure: 

 

• La Nova Sinagoga com a símbol del Berlín de tradició jueva gairebé desaparegut. 

• El barri de Nikolaiviertel. Molt turístic però l'únic que queda del Berlín medieval i 

renaixentista. 

• Checkpoint Charlie. Un símbol de la Guerra Freda, protagonista de dotzenes de 

pel·lícules i novel·les sobre l'època. 



 

          
 

• Memorial als Jueus assassinats a Europa. Peter Eisenman. L'últim monument a les 

atrocitats de la Segona Guerra Mundial i en aquest cas, els seus prolegòmens. 

• Fersehturm a Alexanderplatz. Estèticament aquesta torre de comunicacions deixa 

molt a desitjar però és un símbol del Berlín de l'era comunista i un mirador 

extraordinari. 

• Tiergarten. El gran parc urbà de la ciutat, ha servit de terra de ningú entre el Mitte o 

Centre i el barri de Charlottenburg. Està quallat de memorials des del dedicat a les 

tropes soviètiques que van alliberar la ciutat al Siegessäule, el monument que 

commemora la victòria de Prússia sobre França en 1871, coronat per una deessa de la 

Victòria que moltes vegades s'utilitza com a símbol de la ciutat. 

• Topografia del terror. Un macabre complex de museus i memorials on hi havia la seu 

central de la Gestapo. Molt dur però essencial per conèixer la història d'aquesta ciutat. 

• East Side Gallery a Friedrichshain, el tram del mur més gran que es conserva 

convertit museu del garfiti. 

• Un passeig amb vaixell pel riu Spreee o fins i tot fins al Havel. 

• Marienkirche. L'església més antiga de la ciutat de 1270, conserva importants frescos 

medievale s de 1485 (Dansa de la Mort). 

 

 

Dia 3 Berlín | Espanya 

 

Sortida en vol de Retorn a Espanya. Arribada. 


