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Ciutat

Idioma: Alemany

Fus horari: UTC±01:00 (=) 

Moneda: Euro

Prefix telefònic: +49

Aeroport: TXL, SXF



Ciutat

Temperatura Mitjana (març): 8º / 1º

Dies de pluja (març): 8

Hores llum: 11h00m 
Alba  Vespre 

03:00  17:00 
04:00  17:45 
04:45  18:15 
05:30  19:00 
06:00  19:30 
06:45  20:15 

 



Ciutat



Ciutat

Transport

Son vàlids durant 1 dia natural fins les 03:00h del mati següent

Serveixen per bus, metro, tren i tram

S’ha de validar la primera vegada

Poden viatjar fins a 5 persones

Han d’anar sempre juntes

S’ha de conservar el ticket

Si es perd s’ha de comprar un altre



Documentació

Opció 1) Passaport original individual

DNI en vigor

Fotografia recent (32x26mm)

30€ (gener 2019) en efectiu o per internet

Consentiment de TOTES les persones 

que tinguin pàtria potestat o tutela. 

Han d’acudir físicament (junts o separats)

Cita prèvia



Guardia Civil Mossos d’Esquadra 

DNI / Passaport (original + fotocòpia)

Documentació acrediti pàtria potestat (original + fotocòpia)

Llibre de família (original + fotocòpia)

Gratis

Validesa 30 dies Validesa 90 dies

Documentació

Opció 2) DNI + Permís de la policia



Documentació

¿Es pot viatjar amb una fotocòpia? 

No, ha de ser original

¿Serveix un resguard de tramitació del DNI? 

No, ha de portar fotografia.

¿Es necessari el permís si es va amb Passaport?

Tècnicament no, però es molt recomanable

¿Han de signar tots dos tutors el permís?

No, amb un es suficient



Documentació

¿Què passa si es perd la documentació el dia de sortida?

Si dona temps, s’intentarà fer un passaport a l’aeroport (veure requisits 

passaport), si no es possible no podrà anar de viatge (NO SHOW)

¿I si es perd durant el viatge?

S’ha d’anar a l’ambaixada o consolat i fer un “salvoconducto”, si està 

tancat s’ha d’esperar fins que obri (horari de dilluns a divendres).

Les despeses van a càrrec del client.

Documentació: Denuncia de la policia + 2 foto carnet + bitllet de 

tornada (Aquest document només serveix per tornar a Espanya)



Normativa aèria

EQUIPATGE DE MÀ

Dins de l’equipatge de mà només està 

permès portar un màxim de 1L de líquids, 

repartits en ampolles amb una capacitat 

màxima de 100ml.

Han d’anar dins d’una bossa de plàstic 

transparent i sellable.

ES PODEN PORTAR ENTREPANS DINS L’AVIÓ



Normativa aèria

Vueling

Equipatge de mà

1 maleta max 55x40x20cm /10kg

1 petit “bolso” inferior a 35x20x20cm

Equipatge facturat

1 maleta fins a 23kg



Normativa aèria

Equipatge perdut o danyat

Demanar el PIR a l’aeroport

Danys: 7 dies per reclamar

Retard: 21 dies

Pèrdua: Es recomana fer-ho abans de 21 dies

Robatori: Denunciar-ho immediatament

Articles de primera necessitat: guardar els tickets originals



RETARD CANCEL·LACIÓ

Dret a l’atenció (o assistència)

- Menjar i refrescos segons el temps d’espera
- Allotjament si s’ha de fer 1 o més nits

- Transport entre aeroport <-> hotel
- 2 trucades de telèfon o enviar email

Dret a compensació

Automàtic per cancel·lació, es tindrà dret a compensació per retard si l’espera es superior a:

2h o més Vols fins 1500km 250€

3h o més Vols intracomunitaris +1500km i tots els vols entre 1500-3500km 400€

4h o més Tota la resta de vols (+3500km) 600€

Normativa aèria

Reglament (CR) nº261/2004 en la web www.goo.gl/HweHwJ

http://www.goo.gl/HweHwJ


Normativa Roaming

Roaming gratuït

Es pot fer trucades a qualsevol país

com si fos una trucada nacional*

Es pot navegar sense cost addicional*

Andorra i Suissa NO están dins del programa

* www.goo.gl/r18aWo

http://www.goo.gl/r18aWo


238 habitacions / 848 llits 24h seguretat

Totes les habitacions amb bany privat Esmorzar bufet

Wifi gratuït a tot l’hotel TV i assecador

Tovalloles NO incloses

Allotjament - Meininger Tiergarten



Allotjament - Meininger Tiergarten



Normes

Respecte (altres persones i al mobiliari)

Prohibit fumar (multes a partir de 250€)

Silenci entre les 22:00 – 06:00h 

(poden requisar aparells de música)

Prohibit consumir i portar alcohol a les habitacions

Allotjament - Meininger Tiergarten



Visites

Dia 1

07:20 Recollida autocar cap a l’aeroport de Barcelona

11:25 Sortida del Vol VY1882 dirección Berlín

14:05 Arribada a Berlín TXL i recollida autocar

Visita Berlín 4h30min



Visites

Dia 1

Església Memorial Kaiser Wilhelm Tiergarten



Visites

Dia 1

Potsdamer platz



Visites

Dia 2

Berliner Unterwelten



Visites

Dia 2

Reichstag, Porta Brandenburg



Visites

Dia 2

Monument als jueus, Memorial als soldats Soviétic



Visites

Dia 3

Neues Museum + Pergamonmuseum



Visites

Dia 3

Bebelplatz, Berliner Dom, East Side Gallery



Visites

Dia 3 Discoteca MATRIX

A partir de les 20:00h fins 00:00h

Només es permet l’entrada als 

grups que han fet reserva

No està permès portar begudes de fora

Només es serveix alcohol si els 

professors donen permís (*)

No està permès fumar

No està permès portar objectes perillosos



Visites

Dia 4

Camp concentració Sachsenhausen



Visites

Dia 4

Alexanderplatz, Barri Nikolai



Visites

Dia 4

Hackeshe Markt, Tacheles



Visites

Dia 4

Nit de bitlles

Pasta buffet (all you can eat)

2h de bitlles



Visites

Dia 5

Gendarmenmarkt, Checkpoint Charlie



Visites

Dia 5 

08:30h Recollida autocar a l’hostal. Visita 4h

12:30 Arribada Aeroport TXL

14:45 Sortida Vol VY1883 direcció Barcelona

17:15 Arribada a l’aerport de Barcelona i trasllat amb autocar

18:30 Hora prevista d’arribada



Assegurança

Assistència sanitària i responsabilitat Civil

En cas d’accident trucar immediatament a l’asseguradora al telf

+34 913 441 155 i facilitar el nº de pòlissa, el nº de Justificant, l’opció (si escau), el nombre 

de la persona accidentada, lloc on està, telèfon de contacte i una breu descripció dels 

fets.  Els agents ens donaran instruccions.

Targeta sanitària Europea

Dona dret a ser atès a Europa. No té cap cost. Validesa 2 anys.

sede.seg-social.gob.es

ES RECOMANA DEMANAR-LA TOT I TENIR ASSEGURANÇA



Resum

Inclòs al preu

- Transport en autocar institut – aeroport BCN – institut

- Transport en autocar 4h aeroport Berlín – Hostal – Aeroport Berlín

- Vols anada i tornada amb Vueling amb equipatge facturat (23kg)

- 4 nits a l’hostal Meininger Tiergarten

- Entrades a: Berliner Unterwelten, discoteca Matrix, nit de Bitlles

- Assegurança bàsica

- Tickets transport

- 4 Pensió completa

Esmorzar X ✓ ✓ ✓ ✓

Dinar X ✓ ✓ ✓ ✓ (pícnic)

Sopar ✓ ✓ ✓ ✓ X



Resum

Concurs de fotografia #fotaK

- Seguir a kMON Travel a Instagram i/o Facebook

- Penja la teva foto a Instagram i/o Facebook

- Afegeix els hastags #kmontravel #concursofotaK

- Etiqueta a 3 amics i a kMON Travel

- Guanya un premi valorat en 200€

- Només poden participar les persones que viatgin amb kMON Travel 

- Bases a www.kmontravel.com/fotak

Foto guanyadora 2018



¿Preguntes?



¡MOLTES GRÀCIES!


