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Descobreix la meravellosa cultura berlinesa 
amb activitats/classes opcionals 
i el teu propi guia

hometohome.es
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ESO // Batxillerat - Any Escolar 2019-2020

Go Berlin és un projecte especialment dissenyat per a 
grups escolars des de 2n d’ESO a batxillerat per conèixer 
una de les ciutats més emocionants d’Alemanya. Hi ha dues 
opcions de cursos a triar:

· Berlin Home Class
· Active Berlin

Cada un d’aquests projectes ha estat dissenyat per 
proporcionar a les escoles la flexibilitat d’escollir la millor opció 
per a les necessitats dels estudiants.

Guies acompanyen als estudiants en cadascuna de les 
activitats/excursions dinamitzant el grup de forma interactiva 
i participativa.

Garantim que els estudiants aprendran
la interessant història i cultura de Berlín, 
així com els llocs més famosos i d’interès turístic.

Durant el viatge, un guia acompanya al grup a llocs com 
per exemple: la Porta de Brandemburg, la Alte 
National Gallery, el Mur de Berlín, el Parlament 
Alemany, l’Estadi Olímpic o el Museu Jueu entre 
d’altres.

Berlin Home Class. Els estudiants viuen amb una de 
les nostres famílies berlineses acuradament seleccionades i 
assisteixen a classes/tallers en alemany durant els matins, en 
les quals estudiaran els llocs d’interès i la seva història. 
A les tardes, realitzen excursions i visites amb guies de parla 
alemanya. 

Active Berlin. Els estudiants s’allotgen en un alberg 
triat per la seva localització i qualitat. Passen el dia realitzant 
excursions i visites culturals, amb guies dinamitzadors i 
multilingües.

Enviem a cada escola una sèrie de projectes 
educatius per realitzar abans i durant el viatge.

Collaborating with more
than 450 schoolsProgrammes

AWAY



· Programa complet d’excursions, i activitats guiades
  i dinàmiques culturals 
· Monitors d’alemany nadius acompanyant al grup
· Transport inclòs (on sigui necessari)
· Trasllat d’anada i tornada a l’aeroport de destinació
· Un professor per cada 15 estudiants
· Presentació del projecte als pares
· IVA
· Gestió de la reserva dels vols
· Assegurança de viatge
· Talonari de recaptació per al viatge
· 24 hores d’assistència telefònica per a emergències
· Organització de la sortida des de l’aeroport

Berlin Home Class
· Allotjament en família en pensió completa 
· Classes/tallers en un dels nostres centres
· Visites i excursions guiades a Berlín
· Material extra per a les excursions

Active Berlin
· Allotjament en alberg en mitja pensió
· Visites i excursions guiades a Berlín durant tot el dia 
  amb el seu propi  guia multilingue
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00 Arribada amb vol 
directe i recollida 

a l’aeroport

                                 Esmorzar amb la família

9:00-13:00 Classes/tallers relacionats amb Berlín i Alemanya Preparar les maletes per la 
sortida i acomiadament de la 

família d’acollida 

Trasllat des del punt de trobada 
fins l’aeroport i check-in

Tornada a casa amb vol directe

13:00-14:00                               Dinar

14:00-19:00
Ruta orientativa i 
presentació de la 

família

Tour guiat           
per Berlín 

Visita guiada 
al museu: The 
Story of Berlin

Tour guiat a Reichstag 
(Parlament Alemany)

19:00                               Sopar i nit amb la família
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Horari Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:00-09:00

Arribada amb vol 
directe i recollida 

a l’aeroport

                                               Esmorzar a l’alberg

9:00-13:00

BERLIN TOTAL
Mur de Berlín, 

Porta de
Brandemburg
i Gendarmen-

markt

III REIG
Estadi 

Olímpic,
Potsdamer 

Platz
i Bendlerblock

EAST BERLIN
Mercado 

Hackescher, 
Barri Jueu
i Sinagoga Preparar les maletes per la 

sortida de l’alberg

Trasllat des del punt de trobada 
fins l’aeroport i check-in

Tornada a casa amb vol directe
13:00-14:00                                                  Dinar

14:00-19:00
Ruta orientativa 

per la zona i 
trasllat a l’alberg

BERLIN TOTAL
Reichstag,
TV Tower

i Bebelplatz

III REIG
Gleis 17

Barri Bavarès

COLD WAR
Aprèn la història de Harald 
Jäger i del partit socialista 

RDA.

19:00                                                 Sopar i nit amb la família/en alberg

Què inclou?

Berlin Home Class

Active Berlin 

info@hometohome.es            T. 93 864 88 86          


