
 

 

Del 22 al 24 de Març 2019 - Cap de setmana a BERLÍN (Grup exclusiu Friendsteam) - 3 díes/2 

nits - Club Friendsteam.com 

Sortida: 22 de Març 2019 - Tornada 24 de Març 2019. 3 díes/2 nits - Grup exclusiu Club 

Friendsteam.com. 

Ens anem de Cap de setmana a la màgica Berlín. - Grup exclusiu Club Friendsteam. Només 

disposem de 14 places!! 

 

Berlín és una ciutat estat i al seu torn és capital d'Alemanya; es tracta d'una urbs impregnada 

d'encant històric, des de les velles i inalterables carrers de l'est de fa 50 anys, fins a la 

grandiosa arquitectura del Museumsinsel, el parc Tiergarten, el. També destaca per l'ambient 

nocturn, que ofereix varietat per a tot tipus de gustos, com activitats artístiques, culturals, 

recreatives i altres. 

 

PVP: 349 €. Inclou: Vols + Taxes + Trasllats + Hotel 3***AE. 

El preu inclou: 

- Avió anada i tornada en classe turista. 

- Trasllats aeroport / Hotel / Aeroport. 

- Taxes aèries.  

- 2 nits en habitació doble. Règim A.E. 

 

Hotel 

HOTEL MARK APART BERLIN 3* - A.E. 



El preu no inclou: 

- Excursió opcional dissabte: Durada de 6 hores: Incloent el City Tour Berlín + Visita Mur de 

Berlín + Passeig en vaixell d'1 hora. 78 €. 

- Serveis extres a l'Hotel.  

- Tot allò no indicat en l'apartat "El preu inclou". 

Compartir habitació:  

Si vols compartir habitació, som un Club de Singles/Amics, i normalment no hi ha problema. 

Quan facis la reserva, ho comentes, i dins de les nostres possibilitats, compartiràs amb algun 

amic del Club. 

 

Trobada de viatgers a BERLÍN (abans de la sortida, sol inscrits): 

Al nostre Club, és tradició fer una trobada prèvia (sopar), per conèixer-nos tots abans del 

viatge. Fem una taula especial per als components d'aquest viatge. És important assistir a 

aquesta trobada, encara que no obligatoria. El viatge es fa mes amè i divertit. T'ho diem per 

experiència. Recorda que si vens al sopar, has de reservar. 

 

Grup exclusiu Club Friendsteam. Només 14 places!! 

 

 

Horarios 

22/03 Barcelona Berlín 20:05 22:55 

24/03 Berlín Barcelona 17:30 20:00 

 

Seguro 

 

35€ platinum 


