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Us fem arribar la primera documentació sobre el viatge a Berlín. Més endavant rebreu 
detalladament els possibles itineraris berlinesos, així com les adreces i els horaris de les 
institucions (museus, galeries, sales de concert, mercats, etc.) i dels esdeveniments més 
remarcables que tindran lloc a la ciutat mentre duri la nostra estada. 

27 d'abril, dissabte 

Sortida de BCN a les 7,00 h. ,arribada a Berlín a les I 1,30 h. 

Tarda lliure. Recomanem passejar per Unter den linden. La manera més 
espectacular d'entrar-hi és per la porta de Brandemburg. A la vora hi ha l'edifici del 
Reichstag. Al llarg del passeig (comparable als Champs Elisées) trobareu la Komische Oper, 
la Humboldt-Universitat, la Neue Wache i l'Altes Museum de Schinkel on fins l'abril hi ha 
una exposició de Mies Van der Rohe. Al davant hi ha la Deutsche Staats-oper, amb un cafè
restaurant, magnífic, etc. Us podeu arribar fins a I'Alexander Platz, mostra el.loqüent 
d'arquitectura i urbanisme soviètic, amb la seva torre de televisió, cafè giratori i vista 
excepcional, o visitar l'illa dels museus, que està al costat. 

28 d'abril, diumenge 

Sortida de l'hotel amb autocar i arribada a Postdam, Sanssouci. Recinte 
arquitectònic-jardinistic construït per l'emperador Friedrich 11, el Gran, de Prusia (1740-
1786) i ampliat per Friedrich 111 (1831-1888), on a més del castell i dels diversos parcs hi ha 
els pavellons -Romische Bader, Schloss Charlottenhof, Dichter-hain- de Schinkel. Visita a la 
torre Einstein ( 1920) d'Erich Mendelshon. 
Tornada, a les 14,00 h, a Berlín amb autocar. Tarda lliure. Recomanem passejar per 
Kurfürstendamm (el barri de l'hotel). Més endavant us donarem més informació. 

29 d'abril, dilluns 

Avui tots els museus de la ciutat són tancats, per tant sortirem de l'hotel amb autocar i 
veurem l'arquitectura de la ciutat i les reformes urbanes que s'han fet al llarg del segle XX. 
(Estem preparant el recorregut). 
Tarda lliure. Recomanem anar al barri de la Mitte (el centre tradicional de la ciutat que 
abans de la caiguda del mur, quedava a la DDR) 
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Visita a Martin-Gropius Bau, Niederkirchnerstr,7, on hi ha una extraordinària exposició 
sobre el món grec clàssic. Alte Nationalgalerie, Bodestrasse, 1-3 (Art del segle XIX), Neue 
Nationalgalerie, edifici singular de Mies van der Rohe, Postdamer Str. 50 (Art del Segle 
XX). Podrem visitar els edificis de la Biblioteca i la Filharmònica, que queden al costat, de 
Hans Scharoun. A prop queda La Potsdamer Platz amb l'arquitectura, de Renzo Piano, 
lzozaki, Moneo, etc. 
Tarda, visita a Charlottenburg. Recinte imperial, amb jardins, parterres i pavelló de Schinkel 
on hi ha la galeria dels romàntics (Friedrich, Blechen, Runge, Overbeck, etc.) Pintura 
europea del segle XVIII-XIX. 

Primer de maig 

Matí lliure (us farem alguna proposta interessant per aquest matí tant representatiu) 

14,00 h., Sortida cap a l'aeroport en direcció a BCN. 

Hollywood Media Hotel (Categoria 4*) 
Kurfürstendamm 202, Berlín, 
Tel. 00-49-30-889100, FAX 00-49-30- 88910280 
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