ALEMANYA DEL NORD
9 DIES: del 31 agost al 8 setembre 2022

BERLIN –

DRESDEN

–

HARTZ - HANNOVER –

HAMBURG

Us convidem a descobrir, amb aquest viatge a ALEMANYA DEL NORD, una part força inèdita d´Europa plena d´història,
d´atractius monumentals i sorpreses culturals.
Visitarem Berlín, la capital i ciutat més gran d'Alemanya. Documentada des del segle XIII, Berlín va ser successivament la
capital del Regne de Prússia, de l'imperi alemany, de la República de Weimar i del Tercer Reich. Després de la Segona
Guerra Mundial, la ciutat es dividiriaen Berlín Est, que es convertiaa la capital de l'Alemanya del'Est, i Berlín Oest, que es
convertia en un enclavament Occidental, envoltat pel mur durant prop de 30 anys. Després de la reunificació de 1990, la
ciutat recobrà el seu estatus de capital de tot el país. És un centre de cultura, política, mitjans de comunicació i ciència
d'Europa molt important i és reconeguda pels seus festivals, arquitectura diversa, vida nocturna, arts contemporànies i
una alta qualitat de vida.
A Potsdam serem testimonis del record de la desapareguda monarquia prussiana queimpregna els murs dels seus palaus,
els mateixos on Frederic el Gran va forjar un regne de ferro i els aliats van consagrar el desmembramentd'Alemanya.
La Segona Guerra Mundial no ha deixat de ser present als carrers de Dresden, bombardejada sense pietat pels aliats i
reconstruïda modèlicament fins a recuperar la seva esplendor monumental de l’anomenada “Florència del Nord” que avui
en podem gaudir visitant les espectaculars residències dels antics reis saxons.
Passarem per la manufactura de porcellana de Meissen i podrem observar el minuciós treball manual dels artesans. A
Leipzig descobrirem la seva tradició musical, intel·lectual i la seva llarga història de fires comercials.
El Harz és una de les regions més boniques d'Alemanya, un preciós i natural cordó muntanyós que amaga poblets
d’enteixinat de fusta amb imponents castells i vells ajuntaments que recorrerem tot passejant i en tren.
Hannover ens servirà de base per, a part de descobrir el seu patrimoni, emprendre el camí cap a ciutats hanseàtiques com
Bremen, Hamburg i Lübeck.
Podrem saludar els músics de Bremen, perdre’ns pels seus típics carrerons i tenir un dinar ben especial...
El riu Elba i el llac Alster, l'històric Ajuntament, el conjunt "Speicherstadt i Kontorhaus District amb Chilehaus", declarats
Patrimoni Mundial de la UNESCO, la vida nocturna al famós barri de St. Pauli o la tradicional llotja del peix donen forma a
la imatge d'Hamburg, la ciutat alemanya verda sobre l’aigua. També ens deixarem impressionar pel seu gran port, la
seva elegància i el dinamisme d’una ciutat portuària de primer ordre.
Lübeck fou la capital de la lliga hanseàtica i en el seu nucli antic podrem copsar una rica història de grans comerciants
internacionals.

ITINERARI
Dimecres, 31 d’agost
(EL PALLARS) – BARCELONA - BERLÍN visita
Pels qui ho hagin contractat, trasllat des de La
Pobla de Segur i des de Tremp a l’aeroport de
Barcelona.
Trobada de tot el grup a la Terminal T1 a les 6:00
h per agafar el vol cap Alemanya a les 08:00 h.
Arribada a Berlin a les 10:45 h. Una vegada a la
capital, realitzarem una visita panoràmica a la
ciutat fins l’hora de dinar. Passarem pel barri de
Tiergarten, on veurem la columna de la Victòria,
per la plaça de Potsdam, veurem el Reichstag i
pujarem a la seva impressionant cúpula. També
ens arribarem fins a el veritable emblema
berlinès, la Porta Triomfal de Brandenburg.
Dinarem en un restaurant proper al nostre hotel,
per després poder- hi descansar una estona. A la
tarda realitzarem una sortida a peu per continuar
ubicant-nos en aquesta immensa capital
europea. Visitarem l’Alexanderplatz,centre de la
vida urbana del Berlín Oriental, amb l’església
més antiga Santa Maria i l’ajuntament, així com
el barri de Sant Nicolau, bressol de la ciutat.
Pujarem a la torre de televisió per a contemplar
una de les vistes més fantàstiques de Berlín.
Sopar i allotjament a l’hotel.

Dijous, 1 de setembre
BERLÍN visita
De bon matí, i després d’esmorzar, recorrerem
els racons més interessants d’aquesta ciutat
que ha patit fortes transformacions des de la
reunificació del país: el cementiri dels soldats
russos que varen morir assetjant Berlín a finals
de la II Guerra Mundial, ens podrem fer una
fotografia junt a un tram de mur que durant
vora 40 anys va dividir la ciutat i que es
conserva com a galeria pictòrica de grafits per
a que mai s’oblidi l’horror de la divisió del món
en dos grans blocs. Recorrerem la cèlebre
Unter den Linden i finalment visitarem el
Berliner Dom, la catedral protestant. Dinarem
en un restaurant cèntric i a la tarda podrem
passejar per l’avinguda Ku’dam, la més
cosmopolita on s’hi concentren restaurants,
cafès i grans magatzems, on disposarem de
temps lliure. Sopar i allotjament a l’hotel.

Divendres, 2 de setembre
BERLÍN – POTSDAM – DRESDEN
Després d’esmorzar i tot dirigint-nos cap a
Potsdam, els mostrarem l’estadi olímpic de
Berlín, construcció original de l’època de Hitler,
i els boscos i llacs que envolten aquesta ciutat.
Potsdam
fou
convertida
en
capital
administrativa i militar per l’emperador
Frederic Guillem I i el seu fill Frederic “el Gran”.
Nosaltres visitarem un dels palaus més
fastuosos de l'època prussiana el Neues Palais,
per després fer un bon passeig pels jardins fins
arribar a l’exterior del petit i encantador palau
de Sanssouci. També podrem contemplar
l’exterior del palau de Cecilienhof on es va
celebrar la Conferència de Pau al finalitzar al II
Guerra Mundial i on es fa signar el Tractat que
definiria el paper de les Potències Aliades en
les zones ocupades i el futur d’Alemanya.
Dinarem i a la tarda ens dirigirem cap a la
capital saxona, Dresden. Sopar i allotjament a
l’hotel. De nit descobrirem els encants de les
llums i les ombres d’aquesta monumental
ciutat.

Dissabte, 3 de setembre
DRESDEN suïssa saxona
Aquest dia visitarem la bella zona situada entre
Dresden i la frontera txeca, en el curs superior
del riu Elba. Veurem impressionants parets de
gres i curioses formacions rocoses. Des del
mirador de Bastei, gaudirem d’una de les
millors vistes sobre el riu i la seva vall. També
ens aturarem en un dels jardins barrocs de la
zona. Retorn a Dresden, dinar i a la tarda
admirarem la riquesa barroca i clàssica de la
capital saxona. Veurem l’impressionant
desfilada del prínceps sobre rajoles de
porcellana, l’edifici del Zwinger, considerat el
més bell edifici barroc alemany, l’església
catòlica Hofkirche, l’església de les Senyores
brillantment reconstruïda, i el teatre de l’Opera
Semper. També visitarem el recentment
recuperat Residenzschloss amb la col·lecció del
tresor de la Cúpula verda testimonis de la gran
riquesa dels ducs electors de Saxònia. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Diumenge, 4 de setembre
DRESDEN – MEISSEN – LEIPZIG QUEDLINBURG
De bon matí sortirem cap a Meissen, on es va
fundar la primera manufactura de porcellana
d’Europa. Visitarem la fàbrica que encara
pertany a l’estat de Saxònia, per contemplar els
artistes com hi treballen i intervenen en el procés
de fabricació de peces úniques d’aquest apreciat
material. Més tard ens dirigirem per autopista
cap a Leipzig, ciutat on ja es van imprimir els
primers llibres després de l’invent de Gutemberg
i capital de les indústries gràfiques. Visitarem
l’església de Sant Tomàs on hi ha enterrat Joan
Sebastià Bach, també veurem l’antic ajuntament,
la borsa, etc. Finalitzada la visita emprendrem el
camí cap al Harz, massís muntanyós amb gran
riquesa metal·lífera (argent, zinc, plom, estany,
coure, urani), explotada des de l’edat mitjana, i
destacable centre d’atracció turística amb grans
boscs de faig i de pícea. Sopar i allotjament en
un hotel al preciós poble de Quedlinburg. Al
capvespre realitzarem un passeig per descobrir
el seu conjunt únic de mil dues-centes cases de
bigues entramades construïdes al llarg de sis
segles, la plaça del mercat, amb el seu
Ajuntament barroc, el castell i l'església
diocesana, per la qual cosa han estat declarats
per la UNESCO com Patrimoni de la Humanitat.

Dilluns, 5 de setembre
QUEDLINBURG - WERNIGERODE – tren de
vapor pel HARZ – GOSLAR - HANNOVER
Després
d’esmorzar
realitzarem
pocs
quilòmetres fins arribar a Wernigerode on
disposarem de temps lliure per gaudir del
despertar d’un típic poblet del nord
d’Alemanya, fins l’hora d’agafar el tren històric
de vapor i de via estreta que ens conduirà pels
frondosos boscos del Harz. A continuació i ja
amb autocar ens aturarem en diferents indrets i
pobles d’aquesta regió fins arribar a Goslar on
dinarem. Aquesta antiga ciutat lliure imperial,
va ser molt pròspera durant els segles XV i XVI
gràcies a la riquesa minera de la zona en plom i
argent. S’hi conserven nombroses cases
burgeses declarades Patrimoni de la Humanitat.
Passejarem pels seus carrers i, en acabar, ens
dirigirem a través de l’extensa xarxa
d’autopistes alemanyes, cap al nord i
concretament a cap a Hannover on veurem el
seu nou Ajuntament, un edifici molt imponent i
el seu petit barri antic, recuperat després de la
Guerra i on contemplarem l’ajuntament antic,
la casa de Leibniz i la bella font del mercat de
fusta. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dimarts, 6 de setembre
HANNOVER – BREMEN - HAMBURG
Després d’esmorzar ens traslladarem fins
Bremen on realitzarem la nostra visita a peu del
seu centre. Es tracta d’una de les més belles
ciutats d’alemanya, amb molt regust mariner i
comercial, essent la ciutat del cotó i del café.
Passejarem per la Markplatz – la vella plaça del
mercat - on es troba l’ajuntament, l’estàtua del
Roland, la borsa, testimonis de la riquesa de la
ciutat quan pertanyia ala poderosa associació de
la lliga hanseàtica i fou ciutat lliure de l’imperi
des del 1645. També ens podrem fer la foto junt
a la famosa estàtua dels “Músics de Bremen”,
conte popular immortalitzat pels germans
Grimm. Visitarem la catedral de Sant Pere i el
barri dels pescadors, així com el seu barri
modernista. Dinarem en un local molt i molt
especial... i ja a la tarda ens traslladarem cap a
un dels primers ports d’Europa, Hamburg. Sopar
i allotjament a l’hotel.

Dimecres, 7 de setembre
HAMBURG – LÜBECK – HAMBURG
Havent esmorzat i després d’una hora de camí
amb el nostre autocar arribarem a Lübeck, el vell
cor comercial i marítim del mar bàltic. Ens
sorprendrà la seva vitalitat i el seu entorn,
envoltada per canals i coronada per moltes
torres d’antigues esglésies. Va ser la capital de la
Lliga Hanseàtica que durant 400 anys va
monopolitzar el comerç amb Rússia i
Escandinàvia. Durant la visita ens aproparem a la
imponent porta fortificada de Holstentor del s.
XV i passejarem per les seves places i carrers on
hi ha la Casa de la Corporació de Marins,
l’Hospici de l’Esperit Sant i l’església de Sant
Jaume. Dinarem i emprendrem el retorn a
Hamburg. Farem un recorregut pel seu immens
port modern fins arribar a la part més antiga del
mateix on els vells magatzem s’han convertit en
originals hotels i restaurants que han donat un
nou ambient al barri. Pujarem a la terrassa de la
Elbphilarmonie per poder contemplar la bella
vista sobre el port. Posteriorment visitarem
l’església de Sant Miquel, d’estil barroc i amb
capacitat per a més de 2000 persones i també
ascendirem a la seva torre per tenir unes
espectaculars vistes de la ciutat. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Dijous, 8 de setembre
HAMBURG – BARCELONA – (EL PALLARS)
Esmorzar a l’hotel i temps lliure per la ciutat
d’Hamburg per realitzar les darreres compres o
simplement gaudir del seu centre. Dinar i trasllat
a l’aeroport d’Hamburg per agafar el vol de les
17.05 h i arribar a Barcelona a les 20.10 h.
Finalmentens traslladarem en autocar fins Tremp
i La Pobla de Segur. FI DE VIATGE.

PREU ESPECIAL!! RESERVES REALITZADES FINS EL 25 JULIOL2022
PER PERSONA en habitació doble. ...................................................... 2.120 € OFERTA
**Suplement habitació individual: 285 €
**Suplement pel trasllat des del Pallars a l’aeroport i de l’aeroport al Pallars,dependrà del
nombre de persones, contractant taxis o autocar: aprox. 80 €
Degut al canvi de preus dels vols, a partir del 25 de juliol, el preu serà un mínim de 2.250 € per persona
en hab doble.

SERVEIS INCLOSOS EN EL PREU:

 Bitllets i taxes aèries Barcelona – Berlin i Hamburg - Barcelona
 8 nits Estada en HOTELS de 4****







2 nits a Berlin + 2 nits a Dresden + 1 nit a Quedlinburg (Harz) + 1 nit a Hannover + 2 nits a Hamburg
PENSIÓ COMPLETA tot el viatge amb sopars als hotels i dinars en restaurants locals (aigua inclosa, altres begudes s’abonaran
a part)
Servei d’autocar de luxe
Servei de guia acompanyant des d’origen
Taxa turística d’estada en hotels alemanys
Assegurança turística i de cancel·lació (COVID) per a tots els passatgers
TOTES LES VISITES I ENTRADES mencionades al programa:
Visita panoràmica de Berlin
Visita de la cúpula del Reichtag de Berlin
Pujada a la torre de TV de Berlin
Entrada a la Berliner Dom
Entrada i visita al Neues Palais i jardins Potsdam
Excursió de ½ dia a la Suïssa Saxona
Visita panoràmica i a peu de Dresden
Entrada al Residenzschloss i el tresor de Dresden




Visita fàbrica artesanal de porcellana de Meissen
Visita a peu de Leipzig
Viatge en tren històric de vapor del Harz
Visita a Hannover
Visita a Bremen
Visita a Lübeck
Visita panoràmica a Hamburg
Pujada a la torre de St Miquel d’Hamburg

NOTES IMPORTANTS:
Sortida garantida per un mínim de 21 persones.
Data límit d'inscripció: OFERTA fins el 25 de juliol 2022.

Estipulacions sanitàries actuals per entrar a Alemanya (a data de 5 juliol 2022):
- No cal disposar de certificat de vacunació
- No caldrà ja registrar-se electrònicament per entrar a Alemanya

