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BERLIN

CURS 2022 – 2023
Reunió de pares

INS Alexandre Satorras



DE QUE PARLAREM

 El preu que inclou?

 Documentació + targeta sanitària

 Transport + equipatge

 Itinerari

 Allotjament

 Assegurança

 Recomanacions

 Motxilla (Gymsack)



EL PREU QUE INCLOU?

 Bitllet d’avió BCN-Berlin Brandenburg-BCN amb Vueling 

 Equipatge facturat 20kg + petita bossa de mà 40x20x30 + taxes aèries

 Trasllat Ins-Apt-Ins (2 autocars)

 Trasllat in/out (2 autocars)

 4 MP d’allotjament MEININGER Hotel Berlin Mitte Humboldthaus, en 

hab.múltiples amb bany

 Visita guiada Sachsenhausen amb 2 guies + trasllat (2 autocars) + entrada

 Asseg.Assist.Sanitària + Responsabilitat Civil + Robatori + Cxl Individual

 Una motxilla (gymsack) per cada alumne 

 Un dossier informatiu pels professors

 Assistència telefònica del nostre equip durant el viatge



NO ESTÀ INCLÒS

 Fiança de l’hotel 50€/grup, en cas de perdre la clau s’aplica un 

càrrec de 5€

 5 Dinars i sopar últim dia

 No inclou beguda (solament gerres d’aigua)

 Portar tovalloles

 Transport per la ciutat

 Res no especificat a l’apartat anterior



DOCUMENTACIÓ

 Alumnes espanyols: 

 DNI original i vigent o Passaport 
individual i vigent + permís policia 
original tothom

 Extracomunitaris:

 Passaport individual i vigent + NIE 
original vigent + permís de menors 
original (Consultar amb la seva 
Ambaixada o Consolat pel tema 
Visat, segons nacionalitat)

 Targeta Sanitària Europea

Abans de sortir de casa 

reviseu la documentació



VUELING

S’HA DE PORTAR MASCARETA A L’AVIÓ

EQUIPATGE A FACTURAR

 1 maleta pes màxim 20kg. Cada kg de més 12€

www.vueling.com/es/ayuda-para-viajar/restricciones-de-viaje

EQUIPATGE DE MÀ

 Només 1 bossa de mides 40x20x30cm, l’haureu de posar sota el seient de
davant

 Si algú es presenta a la porta d' embarcament amb una altra bossa de més,
aquesta li serà facturada amb un cost de 59€ que es cobraran a la mateixa
porta d' embarcament

 PER MOTIUS DE SEGURETAT NO ES POT PORTAR A L’EQUIPATGE DE MÀ RES QUE
TALLI O PUNXI, NI LÍQUIDS

 Podeu portar entrepà per esmorzar o dinar, el menjar es pot passar pel
control, el que no podeu passar son líquids



VUELING – POSICIÓ PER DEIXAR L’EQUIPATGE A LA 

CINTA PEL CHECK-IN – LA NANSA LATERAL A DALT



CONTROLS DE POLICIA

A L’AEROPORT haureu de: 

 Buidar les butxaques i tot el que sigui metàl·lic posar-ho a una cistella

 Us faran descalçar aleatòriament, però segur tots els que portin botes,
sabates fins els turmells

 Mostrar tots els líquids que porteu. Sobretot si necessiteu portar a
l’equipatge de mà un inhalador o insulina heu de portar un certificat
mèdic

 Treure els ordinadors portàtils i altres dispositius electrònics grans de
l’equipatge de mà.

 Podeu ser escorcollats per la policia sempre i quan hi hagi un professor
davant i que ho hagi autoritzat

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=control+aeropuerto&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdeWb1u6tea05M&tbnid=2uz-LpXQKZ2ZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conociendomundo.wordpress.com/tag/aeropuerto/&ei=miXUUaCiA-Ox0AWhhoEo&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEJ7pRoi4EABPK7z3SP5dIEvelNkg&ust=1372943812903989
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=control+aeropuerto&source=images&cd=&cad=rja&docid=zdeWb1u6tea05M&tbnid=2uz-LpXQKZ2ZjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://conociendomundo.wordpress.com/tag/aeropuerto/&ei=miXUUaCiA-Ox0AWhhoEo&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNEJ7pRoi4EABPK7z3SP5dIEvelNkg&ust=1372943812903989


ASSEGURANCES

 Assistència Sanitària i Responsabilitat Civil + Robatori + Cxl Individual

 Trobareu les cobertures a la nostra web:

 www.viajescumlaude.es/assegurances/



RECOMANACIONS

 Vigilar les pertinences i sobretot no perdre la documentació

 Avisar d’al·lèrgies alimentàries, intoleràncies, al·lèrgies creuades, per 

religió, vegans o vegetarians

 No factureu MAI documentació, diners i medicació especial

 Respectar els horaris i la gent a l’hotel

 Portar paraigües i calçat còmode



TIRETA MALETES - GYMSACK



DIA 12. MATARÓ - APT PRAT

Lloc:             Parc Central / Av.del Corregiment

Presentació:  03:45h

Sortida:         04:00h

Trasllat en dos autocars a l’Apt   



APT PRAT – APT BERLIN-BRANDENBURG

Lloc:            Apt Prat T1 – Mostradors Vueling 

Presentació: 05:20h

Sortida:        07:20h 

Nº Vol:          VY1884 

Arribada a Berlin 10:00h

Trasllat a l’hotel en 2 autocars cia.Minex BUS, portarà un cartell amb el 

nom de l’Institut



MEININGER HOTEL BERLIN MITTE 

HUMBOLDTHAUS

Oranienburger Straße 67/68

10117 Berlin

Tel +49 30 31879816

www.meininger-hotels.com/de/







BRANDEBURGER TOR





MEMORIAL HOLOCAUST



DIA 13. TIERGARTEN -

SIEGESSÄULE







ARKADEN



POTSDAMER PLATZ





DIES 14-15. SACHSENHAUSEN (2 GRUPS)



DIES 14-15. MUSEUMSINSEL





NEUES MUSEUM



NEFERTITI





PERGAMON MUSEUM



ISHTAR TOR



ALTAR VON ZEUS (EN RESTAURACIÓ)



EAST SIDE GALLERY



DIA 16. KURFÜRSTENDAMM



SONY CENTER



ZOOLOGISCHER GARTEN



APT BERLIN-BRANDENBURG - APT PRAT

Trasllat en autocar a l’Apt.

Lloc:             Apt Brandenburg - Mostradors Vueling

Presentació: 19:25h

Sortida:        21:25h

Vol:              VY1883

Arribada a BCN 23:59h T1

Dos autocars us portaran fins l’Institut i final del viatge!



VIATGES CUM LAUDE

Esperem ho hagueu passat d’allò més bé!

Moltes gràcies per venir

Teniu alguna pregunta?


