
BERLÍN 
RAVENSBRÜCK
1933-1945

V I A T G E  
D E L  3  A L  8  D E  D E S E M B R E  D E  2 0 2 2

TERRAENLLÀ



BERLÍN-RAVENSBRÜCK 1933-1945
UN VIATGE A LA CAPITAL ALEMANyA PER CONÈIXER L'AUGE DEL NAZISME I EL SEU PAPER DURANT LA SEGONA GUERRA MUNDIAL. 

UN TOUR QUE ES COMPLEMENTA AMB EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE RAVENSBRüCK, DESTINAT PRINCIPALMENT A LES DONES

Després de dinar, iniciem el viatge a
la Porta de Brandenburg per
exposar el context històric i l’auge
del nazisme a Alemanya. Recorregut
guiat a peu per Pariser Platz i el
carrer de Wilhemstrasse per visitar
el centre d'interpretació Topografia
del Terror i  l'espai  on s'ubicava la
Nova Cancelleria del Reich. En
acabar, caminada fins a les runes de
l’estació ferroviària d’Anhalter
Banhof i sopar a la zona de
Postdamer Platz, símbol de la nova
Berlín.

DISSABTE 3. dia 1. PORTA DE

BRANDENBURG-POSTDAMMER PLATZ

Comencem al complex olímpic
presidit per l’Olympiastadium,
escenari dels Jocs Olímpics de 1936
encapçalats per Hitler. Recorregut
per espais exteriors del recinte. De
tornada al centre de la ciutat, al
barri de Mitte, dinar i caminada
guiada pels espais memorials de
l’avinguda Unter den Linden fins al
nou palau Humboldt Forum. Per
acabar el dia, sopar al barri turístic
de Nikolaiviertel.

diUMENGE 4. DIA 2. OLYMPIASTADIUM

I UNTER DEN LINDEN

TERRAENLLÀ
3-8 DE DESEMBRE 2022

La jornada s'inicia amb una visita a
l'exterior a l'antic aeroport de
Tempelhof, exemple de
l’arquitectura nazi. En acabar,
trasllat fins al barri jueu de
Scheunenviertel per fer un
recorregut a peu pels diversos espais
d’interès, com el museu del taller
per a cecs d’Otto Weidt i un tram
del mur de Berlín. A la tarda,
passeig pel barri de Prenzlauer Berg
i sopar a l’emblemàtica
Kultuerbrauerei.

diLLUNS 5. DIA 3. TEMPELHOF I

SCHEUNENVIERTEL



TERRAENLLÀ
3-8 DE DESEMBRE 2022

Trasllat en vehicle privat fins al districte de Zehlendorf
per visitar l’espai memorial de la Casa de la
Conferència de Wannsee, en què en una reunió
celebrada el 20 de gener de 1942 es va decidir la
‘solució final’: l’extermini del poble jueu a Europa. En
acabar, tornada al centre de la ciutat per dinar. A la
tarda, visita al Bendlerblock, antiga seu de l’estat
major de la Wehrmacht i centre memorial de la
resistència alemanya al nazisme, amb atenció
especial a l’Operació Valquíria. La jornada finalitza
amb una caminada entre l’àrea diplomàtica de
Tiegarten fins a l’emblemàtica església memorial
Kaiser-Wilhelm, símbol dels bombardejos sobre la
ciutat, on trobarem a la plaça del temple,
Breitscheidplatz, un dels mercats nadalencs de la
ciutat. Temps lliure i sopar a l’avinguda Ku’Damm. 

 DIMARTS 6. DIA 4 ‘LA SOLUCIÓ FINAL’ I VALQUíRIA

FOTO AFP

Trasllat en vehicle privat fins a l’antic camp de
concentració de Ravensbrück, situat al nord de Berlín.
Ruta guiada per l’espai memorial, que recorda l’horror
viscut per les dones deportades, entre elles catalanes com
Neus Català. Dinar i retorn a Berlín, per a la visita al
Memorial de l’Holocaust. Temps lliure i sopar.

DIMECRES 7. Dia 5. CAMP DE CONCENTRACIÓ DE RAVENSBRÜCK

FOTO  RAVENSBRïÜCK CAMP

DIJOUS 8. dia 6. RETORN

tariFA 8 -14 PERSONES

Servei exclusiu i guiatge de Terra Enllà
 

Grup de 8-14 persones

Allotjament en habitació doble i esmorzar

Entrades als espais de visita de pagament

Transfer privat de l’aeroport a l’hotel 

Transfer privat a la Casa de la Conferència de Wanssee

Transfer privat al camp de concentració de Ravensbrück

Selecció i recomanació de restaurants

Assegurança de viatges

585,00€  14 persones 

695,00€  8 persones 

inclou
Bitllet d'avió. Easyjet preu actual 175,00€ aprox.

Els bitllets de metro/bus per desplaçar-se per la ciutat
(diferents tipologies i tarifes segons l'ús que es vulgui fer del transport públic
durant  el temps lliure)

 

NO inclou


