Preparació:
Com a punt de partida necessitàvem informació que ens donés resposta a com és la
ciutat i la seva història, com viatjar, què veure, on menjar i on dormir; com són quatre
ciutats europees vam pensar que el millor era acudir a Internet per obtenir la informació
necessària i suficient per fer un viatge amb garanties, encara que aviat ens vam adonar
que la informació trovada era excessiva i que mirar-la tota era més aviat un motiu de
confusió que no d'informació, aixi doncs vam limitar la recerca d’informació a algunes
pàgines d’Internet i la revista Altaïr dedicada a Berlín, també vam escoltar que opinaven
altres viatgers que ens han precedit en la visita a tals ciutats, ja siguin persones
conegudes que ens indicaven "no deixeu d'anar a..." com de desconeguts que opinen a la
pàgina www.tripadvisor.es la mitjana de les valoracions d'aquestes opinions ens dóna un
coeficient que, sens dubte, ens ajuda a prioritzar a l’hora de triar tant hotels com
restaurants, museus o monuments. A les pàgines en què s'expressa el detall del viatge,
darrere del nom del lloc a visitar, entre parèntesi, està expressat aquest coeficient.
Pàgines d’Internet de referència:
• Per conèixer la ciutat i la seva història http://es.wikipedia.org/
• Per viatges: www.edreams.es
• Per dormir: www.booking.com
• Per menjar: www.tripadvisor.es
Trajecte:
 10-08-2012 / 6:45 vol Vuelin 8300 Barcelona (El Prat)-Amsterdam (Schipol).
a www.edreams.es
 10/08/2012 - 09:45 per tren viatge Amsterdam (Schipol) – Utrecht
 12/08/2012 - 16:48 per tren viatge Utrect – Amsterdam (Schipol)
 12/08/2012 - 19:00 vol EasyJet 4568 Amsterdam – Berlin. Comprat a
www.edreams.es
 20/08/2012 - 07:50 vol Air Baltic BT 212 Berlin (Tegel) - Riga
 23/08/2012 – 12:30 en autobus Lux Express 2011 Riga – Vilnius
 26/08/2012 – 12:30 en autobus Lux Express 2011 Vilnius - Riga
 27/08/2012 – 10:30 vol Air Baltic 681 Riga – Barcelona

Comprat
141,00 €
7,80 €
7,80 €
89,70
108,23
18,00
18,00
164,40

€
€
€
€
€

Locs:
 Barcelona: Aeroport del Prat Amsterdam: Aeroport Schipol. Estació de tren en el propi aeroport
 Utrech: Estació de tren al centre de la ciutat
 Berlin: S’arriba al aeroport de Schönefeld i es surt pel aeroport de Tegel
 Riga: L’estació d’atobusos es a: Prāgas iela 1, Rīga, LV- 1050
 Vilnius: L’estació d’atobusos es a: Sodų g. 22, LT-03211, Vilnius
Allotjament:
 Reservades 2 nits al Hotel Oorsprongpark- Adreça: F.C.Dondersstraat 12 Utrecht,
70,00 €
3572. Reserva feta a www.booking.com
 Reservades 8 nits al apartaments ALBA Adreça Gärtnerstraße 31 4º Berlin. Propietari:
Heinz Hauser Spinozastr.17A 12163 Berlin Tel. +49 30 7471364. Reserva feta per
Internet
188,00 €
 Reservades 3 nits a B&B Krisjanis and Gertrude K. Barona 39-1 Reserva feta a
www.booking.com
67,5 €
 Hotel Rudninku Vartai Rudninku g. 15/46 Vilnius, 01135 Telf.: +37052106835
Reserva feta a www.booking.com
67,5 €
 Reservada 1 nit a B&B Krisjanis and Gertrude K. Barona 39-1 Reserva feta a
www.booking.com
22,5 €
Menjars:
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Si bé en la preparació del viatge no vam reservar restaurants per anar sopar si que vam
cercar informació de diferents llocs en cadascuna de les ciutats que vam visitar.

Visites
Per visitar:
 Utrecht: http://www.holland.com/es/turista/Ciudades/Visitar-Utrecht.htm
http://www.holandalatina.com/utrecht.htm
 Berlín: www.visitberlin.de/es
http://www.playandtour.com/Default.aspx?page=audioficha&ciudad=14 (Tot
Berlín en Mp3, 60 Punts Turístics, 2 h. 17 min.
http://www.kulturforum-berlin.de/sp_index.html
http://www.latlon-europe.com/berlin/es/museos_T02.htm
http://www.bvg.de/index.php/en/index.html (Pàgina Web de Berlin en la qual
marques una data i una hora, el punt de sortida i el d'arribada i t'indica el
transport a utilitzar i el temps de durada del trajecte)
http://www.findesemana.eu/riga-letonia.html
 Riga:
www.rigamuz.lv
http://www.ecotour.lv/lv/apskates-vietas/muzeji.html
http://www.lnmm.lv/en/lnmm/
 Vilnius: http://www.klm.com/destinationguide/es_es/billete-de-avion/europa/europadel-este/lituania/vilnius/que-hacer.htm
http://es.scribd.com/doc/27293917/ Lituania-Turismo-Cultural
http://www.way2lithuania.com/en/travel-lithuania/churches Iglesias
http://www.muziejai.lt/vilnius/energetikos_muziejus.en.htm Museos
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