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Dades generals 
 
- Trobada a l’institut: 6.30h per anar amb autocar fins l’aeroport. 
 
- Companyia Aèria: EASYJET. Terminal anada T2C, tornada T2B 
 
- Equipatge:  
 

Equipatge de mà: només una bossa que no pot excedir els 55x45x25 cm 
Equipatge facturable: màxim de 20 Kg 
Líquids de l’equipatge de mà:  

El líquid ha de ser dins un recipient amb un volum màxim de 100 ml. 
Tots els recipients han d’estar guardats en una bossa de plàstic transparent d’1 
litre, amb tancament hermètic i de dimensions no més grans de 20x20 cm. 
Aquesta bossa de plàstic s’haurà de treure i ensenyar a la porta de seguretat de 
l’aeroport. 

 
- Vols               

Anada:    03APR BCNSXF 4526 10.35h-13.20h. 
Tornada: 06APR SXFBCN 4529 17.00h-19.35h. 

  
- Trasllats: Aeroport-Hostel-Aeroport 
  
- Allotjament: A&O Hostel Mitte. Mitja pensió. 
  
- Documentació 
 
1. Si són de nacionalitat espanyola cal que portin 
 

el DNI + autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en qualsevol comissaria 
de policia o el passaport. En aquest cas no és necessària l’autorització paterna. 

 
2. Si no són de nacionalitat espanyola: 
 

el passaport + NIE 
 
Tarjeta sanitària comunitària. (Els alumnes que no tenen la nacionalitat espanyola han de portar també 
el NIE). 
 

 
Normes generals 
 

- Cal vigilar les maletes a l'arribada a l'hotel. 
- Tingueu cura de la documentació i els diners (cal portar-lo en llocs segurs i repartit en petites 

quantitats). Es recomana portar-los separats. 
- Cal respectar les normes de l'hotel on hi haurà d'altres persones amb la necessitat de descansar. 
- Està prohibit el consum de begudes alcohòliques o drogues.  
- Reviseu les habitacions: qualsevol desperfecte s’ha de comentar el dia d’entrada als professors. 
- Preguem puntualitat als menjars i cites establertes pels professors. Qualsevol retard podria suposar la 

pèrdua de reserves amb antelació. 
- En cas de falta mot greu, el professorat podria adoptar mesures especials per tal de corregir els 

problemes, fins i tot el retorn de l'alumne a Barcelona i el pagament  per part de la família de les 
despeses del viatge. 

 



 3 Viatge a Berlín de 2n de Batxillerat 2013.  

Dades d’interès 
 
Professorat acompanyant  

 
Anna Muniente i Santiago Marchese. 

 
 
Hotel 

HOSTEL MITTE                      
Berlin Mitte  
Hotel** / Hostel 
Köpenicker Straße 127-129     D-10179 Berlin 
fon +49 (0)30 80 94 7 - 52 00       fax +49 (0)30 80 94 7 - 52 90 

 
Trucades telefòniques 
 

- De Barcelona a Berlín : . 00-49 30 + número    
- De Berlín a Barcelona: 00 34 + número de Barcelona 
- Dins de Berlín: 030.... 

 
Informació útil 

 
- AEROPORT SCHOENEFELD www.berlin_airport.lde 
Telf +49 1705000 186 
- EMBAIXADA D´ESPANYA A BERLIN 
Lictenstainalee, 1 
10787 – Berlin 
Telf. +49 30 2540 070 
- OFICINA DE TURISME: 
SanAgustin,2 1ª dcha pta centro 
28014 Madrid 
Telf 91 4293551 
www.alemania-turismo.com 
- OFICINA OBJECTES PERDUTS BERLIN: 
Central lost and found office (Zentrales Fundbüro) Platz der Luftbrücke 6 12101 Berlin-Tempelhof 
Phone +49(30)75 60 31 01 Platz der Luftbrücke. 
BVG lost and found office Potsdamer Straße 180/182 10783 Berlin-Schöneberg Phone +49(30)19449 
Kleistpark. 
- EMERGÈNCIES MÈDIQUES: 
EU citizens who require medical services need not provide any special proof of insurance. Addresses for 
physicians of all specialties are listed in the Yellow Pages. Night and weekend on-call emergency 
medical and dental services are available. 
Medical emergency service: +49(30)31 00 31 Dental emergency service: +49(30)89 00 43 33 
A special service: Doctors at your service in Berlin Call a doc: 01804-22 55 23 62 (0,24 Euro for calls 
from landlines in Germany 
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Programa del viatge  
 
Dimecres, dia 3 d’abril  
Sortida en autocar des de l’Institut Bernat Metge a les 6,30 hores juntament amb els alumnes de 4t d’ESO. 
Sortida del vol a les 10,35 h. Arribada a les 13.20 h. Desplaçament a l’hotel i distribució d’habitacions. 
Tarda: Postdamer platz, Bergmann Straße, Sinagoga, amb els seus edificis moderns, i recorregut per la zona 
oest de la ciutat. 
 
Dijous, 4 d’abril  
Matí: Centre de la ciutat: Bundestag, Porta de Brandeburg, Unter den Linden, Wilhelmstrasse (topografia del 
terror), Friedrichstrasse (Checkpoint Charlie, el famós punt de control del mur), mur de Berlín,.  
Tarda: Illa dels museus (Museu de Pèrgam, Museu Egipci). 
 
Divendres, 5 d’abril 
Matí: Visita al camp de concentració de Sachsenhausen.  
Tarda: Ajuntament, Nikolaikirche (església gòtica de Sant Nicolau), Marienkirche (església gòtica de Santa 
Maria).  
 
Dissabte, 6 d’abril 
Matí: Visita a Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Passeig per Kurfürstendamm o "Kudamm".  
TORNADA. Sortida de Berlín a les 17.00h. i arribada a Barcelona a les 19.35h. 
 


