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BERLÍN
Qui la visita s’enamora d’ella, però sempre
queda alguna cosa més per dir.
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Pla de vols
VOLS
10 MAIG
divendres
13 MAIG
dilluns

Vueling
BARCELONA / BERLIN

VY1882

11.40 / 14.20

2h40

BERLIN / BARCELONA

VY1883

15.00 / 17.35

2h35

Documentació: DNI / passaport
No hi ha diferencia horària

www.ferrerysaret.es
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Itinerari
dia

10 maig
divendres

11 maig
dissabte

ruta

activitat

hotel

Vol 11.40 / 14.20
Trasllat hotel
Començant amb
una panoràmica
de la ciutat
Mur Berlín
Berlín històric
Sopar hotel

Barcelona / Berlín

S

Visita de la ciutat
Reichstag
Museu Pergamo o
Nou Museu

Berlín

Visita Casa de
Concerts
Sopar restaurant

àpat

Catalonia
Mitte

EDS

Potsdam (8h)
Parc Sanssouci

12 maig
diumenge

Berlín

13 maig
dilluns

Berlín / Barcelona
E – esmorzar

Trasllat
20.00h Filharmònica
Sopar hotel

EDS

Vol 15.00 / 17.35

E

D – dinar

S – sopar

Berlín, la ciutat més vibrant d’Europa.
Berlín, des de la seva reunificació, ha experimentat una transformació radical, tot i
que sense oblidar el seu passat tant gloriós com tràgic.
La historia del mur de Berlín sintetitza com de dur va ser el segle XX a Europa i és,
també, una bona crònica de fins on pot arribar l’estupidesa humana. Tot i que seria
negar la realitat que aquest episodi és un maó més del passat d’una de les ciutats
més sorprenents del vell continent.
Nascuda com la capital de Prússia durant els ansiosos dies de la il·lustració, les
avingudes i els monuments de Berlín reflecteixen l’esplendor que ha tingut la gran
Alemanya en els últims segles: el simbòlic parlament o Reichstag, la fabulosa riquesa
artística de l’illa dels museus, o bells i inacabables jardins com Tiergarten, la vitalitat
de la Postdamer Plazt…

www.ferrerysaret.es
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Programa
10 maig
divendres

BARCELONA / BERLIN

VY-1882

11.40 / 14.20

S

09.30h – Trobada amb el seu guia a l’aeroport de Barcelona.
11.40h – Sortida en vol regular, destí Berlín.
Dinar lliure a l’avió.
14.20h – Arribada a l’aeroport de Tegel.
Tràmits d’immigració i duana.
Trobada amb la nostra guia que ens acompanyarà durant la nostra estància a
Berlín. Trasllat a l’hotel.
El trajecte ens servirà d’introducció a aquesta fascinant ciutat, realitzant una breu
parada a East Side Gallery.
Visita panoràmica del Berlín històric per familiaritzar-nos amb la ciutat, tornant a peu
l’última hora amb la nostra guia: Plaça de la Gendarmeria, Carrer Friedrichstrasse,
majestuosa avinguda que ofereix nombroses botigues i cafès en un entorn exclusiu,
Postdamer Plazt, un dels complexes arquitectònics més carismàtics del nou Berlín,
monument al holocaust, Porta de Brandemburg, símbol indiscutible de la historia del
segle XX, Catedral Berlinesa, Startsoper (Òpera), Rotes Rathaus (ajuntament vermell).
Allotjament a l’hotel Catalonia Berlin Mitte.
“Veure una ciutat com Berlín prendre forma i evolucionar és apassionant. En aquesta
ciutat es respira un aire de creativitat única, malgrat que les seves dues parts encara
tenen que acabar d’unir-se rere dècades de separació. Berlín s’ha convertit en un
imant, imant per artistes, bohemis i curiosos”.
Sopar a l’hotel.

www.ferrerysaret.es
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11 maig
dissabte

BERLIN

Citytour

EDS

Esmorzar a l’hotel.
Dia complet acompanyats per la nostra guia per conèixer Berlín:
Descobrirem el Berlín governamental, visita al Reichstag, construït el 1894 ha sigut
testimoni de la historia de la ciutat. Ascendirem a la cúpula, dissenyada per Norman
Foster.
Visita guiada al Museu de Pergamo o al Nou Museu.
Es coneix com l’illa dels Museus de Berlín a l’extrem septentrional de l’illa del riu Spree
i, a més a més, el més grandiós i inusual conjunt artístic compost per cinc museus de
prestigi mundial.
Des de 1999, l’illa dels Museus pertany al Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO
pel seu conjunt arquitectònic i cultural únic en el món. Al sud de l’illa, prop del pont
Schlossbrücke i de la Catedral berlinesa, es troba el Museu Antic (Altes Museum),
davant el qual s’estén el Parc de Lustgarten. Al nord es comunica el Museu Nou
(Neues Museum) i l’Antiga Galeria Nacional (Alte Nationalgalerie). Pel costat del
canal Kupfergraben es troba el Museu de Pergamo (Pergamonmuseum) i, tancant
el conjunt, el Museu Bode (Bode-Museum)
Museu de Pergamo
Va ser l’últim musem construït a l’illa del riu Spree (1910 – 1930) i és el més freqüentat
de tots els museus de Berlín – i amb bona raó! Sota un mateix sostre es troben
reunides algunes de les més belles col·leccions del món com el museu de les
antiguitats, el museu de pròxim orient i el museu d’art islàmic. Destaquen tresors
arqueològics com l’altar de Pergamo (tancat fins 2019) i la porta d’Ishar.
Dinar en un restaurant.
Visita a la Casa de Concerts.
Sopar en un restaurant pròxim a l’hotel.

www.ferrerysaret.es
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12 maig
BERLIN
diumenge

Potsdam
Concert Filharmònica

EDS

Esmorzar a l’hotel.
Avui dedicarem el dia a visitar Potsdam, travessant de nou d’orient a occident Berlín.
Berlín est i Berlín oriental, era la part de la ciutat de Berlín de baixa administració de
la Unió Soviètica des del final de la Segona Guerra Mundial el 1945, que després va
passar a ser capital de la República Democràtica Alemanya (RDA). Des de 1961 i
fins 1989 va estar separada del Berlín Oest pel Mur de Berlín. El 1990 amb tota la
reunificació alemanya aquesta divisió administrativa va desaparèixer i tota la ciutat
va passar a ser capital del país.
Visita al parc de Sanssouci i Nou Palau.
Continuació al centre de Potsdam per passejar pel barri holandès.
Dinar en un restaurant i tornada a Berlín.
16.30h aprox – arribada a Berlín y tarda lliure.
Temps per descansar.
19.15h – Trasllat a la filharmònica.
20.00h – concert filharmònica.
Sopar de tornada a l’hotel.

13 maig
dilluns

BERLIN / BARCELONA

VY-1883

15.00 / 17.35

E

Esmorzar a l’hotel.
Deixarem l’equipatge en el “storage de l’hotel”.
Matí lliure.
12.30 aprox – trasllat a l’aeroport (Tegel).
Sortida en vol regular, Cía. Vueling, destí Barcelona.
Dinar a l’aeroport – lliure.
17.30 h local – arribada, terminal 1 aeroport Barcelona) i FI DEL VIATGE.

Ferrer y Saret es reserva el dret a canvis en l’itinerari per la millora del mateix.

www.ferrerysaret.es

7

Un mica de música
La filharmònica – berlíner philharmoniker
Una de les sales amb millor acústica del món!
L’orquestra està situada sota, el públic rodeja des de dalt el que fa de la filharmònica
un espai únic. Aquí una de les raons, entre moltes altres, per aprofitar la seva estança
per visitar la filharmònica de Berlín construïda entre 1960 i 1963 per Hans Scharoun
que va ser un dels arquitectes principals de la reconstrucció postguerra de Berlín. La
filharmònica va arribar a ser mundialment famosa pel seu gran director d’orquestra
Herbert von Karajan que la va dirigir des de 1955 fins a la seva mort el 1989. Sir Simon
Rattle és l’actual director.
Rere la filharmònica es troba el Museu d’Instruments Musicals (musikinstrumentenmuseum), que val la pena visitar.
L’Òpera staatsoper Berlín unter den linden
Construïda el 1741 per l’arquitecte Knobelsdorff sota l’ordre del rei Federico II, gran
amic de les arts, l’Òpera nacional unter den linden és el primer teatre líric construir
com edifici independent fora d’un palau o un castell. Avui sota la direcció de Daniel
Barenboim, la staatsoper té una reputació internacional i en el 2004 l’orquestra i els
cors varen ser declarats, per una coneguda revista, els millors d’Alemanya. Les obres
son interpretades en la seva llengua original amb subtítols en alemany.
Ballet nacional – staatsballett Berlín
A conseqüència de la divisió de Berlín, la ciutat posseïa 3 òperes i 2 ballets, el qual
va suposar, després de la caiguda del mur, una gran despesa de manteniment per
la ciutat endeutada. Al 2005 va ser fundat, per gran satisfacció dels berlinesos i els
seus visitants, el ballet nacional, dirigit per un dels grans ballarins, Vladimir Malajov.
Aquest canvi en la organització permet oferir un programa molt més ampli i així les
dues òperes (staatsoper y deutsche oper) tenen un equip excel·lent.

www.ferrerysaret.es
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Relació hotel
CATALONIA BERLIN MITTE

Köpenicker Str. 80-82, 10179 Berlin

www.ferrerysaret.es

BERLIN

RESERVES – Es respectarà l’ordre d’inscripció.
Viajes Ferrer & Saret (contacte: Paula- Fsgrupos@ferrerysaret.es)

Preu Berlín - Maig 2019
Per persona en doble ............................................................................................. 1.345 €
Suplement individual................................................................................................... 190 €
Entrades concert .................................................................................................................¿
INCLOU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vol línia regular, Cía Vueling, classe turista: Barcelona – Berlín – Barcelona.
1 maleta a facturar + taxes aèries internacionals (actuals).
3 nits d’estada a l’hotel Catalonia Berlín Mitte, hab estàndard, en base a habitació
doble a compartir amb esmorzar bufet i city tax inclòs.
2 dinars + 3 sopars.
Trasllats aeroport / hotel / aeroport (amb assistència).
Visites mencionades amb guia local en espanyol i entrades a monuments o museus
mencionats + visita guiada als museus.
Propines.
Guia acompanyant des de Barcelona de Viajes Ferrer & Saret.
Impostos locals i taxes aplicades en aquests moments.
Assegurança assistència mèdica i despeses de cancel·lació Cía. Axa.

NO INCLOU
•
•

Begudes.
Cap despesa derivada de problemes aliens a l’organització com desastres naturals,
accidents, evacuació mèdica, cancel·lació de vols, retards o canvis d’horari.

NOTA - Pressupost basat en una participació min 20 persones.
DOCUMENTACIÓ - DNI o Passaport en regla.
DIPÒSIT – 500€ com garantia de reserva a data 07 de març 2019.
Destinatari - Viajes Ferrer Saret / Concepte - Viatge Berlín P. Música.
Dades bancaries - CAIXABANK - 2100-1358-14-0200029834 IBAN ES25
Important indicar remitent.
Jueves, 24 de gener de 2019

c/Paris 207, 08008 Barcelona (Spain) T. +34 93 217 83 00
welcome@ferrerysaret.es – www.ferrerysaret.es

