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        Vacances de Nadal
Desprès del parèntesi vacacional de les festivitats
nadalenques  una  alumna ens  explica la  seva
experiència  de  passar  el  Nadal   lluny  del  nostre
país.

“Aquestes vacances he viatjat a Berlín  la capital
d'Alemanya.  Tot  era  blanc,  ja  que  va  nevar
contínuament durant  5  dies, un dia  va arribar a
haver-hi fins a 20 cm de gruix, a la ciutat hi havia
moltes atraccions de gel.

Aquestes vacances se m'han fet una mica curtes ja
que m'ho he passat molt bé i el temps  m'ha passat
molt ràpid.

Hi havia un llac gelat en el qual s'hi podia caminar
també  hi  havia  unes  cabanes d'indis  amb  una
xemeneia,  i  allà dintre  es  podia   prendre  un vi
calent anomenat “gluvain”.

Tots els parcs i tots el carrers  estaven plens de
neu però en passar els dies la neu es va gelar  i es
podia patinar.

A Alemanya no es mengen el raïm, el Cap d'Any en
comptes  de  menjar  el  raïm,  allà es  veu  una
pantalla  gegant  amb  la  compte  enrere  i  quan
arriba a zero es com si  ja hagués acabar el raïm,
és l'Any Nou.

Alemanya és un  país on  fa molt de fred i allà  el
mitjà de transport més habitual és  el tramvia.

Vaig visitar alguns monuments i algun llocs molt
interessants i típics, com  per exemple el mur de
Berlín.

                              Mur de Berlín

Passar el Nadal  a Berlín és tot molt maco,  hi ha
molts monuments i molts llocs per anar a visitar,
tot està  nevat i  tot és molt bonic. 

Si aneu a   Berlín  per Nadal podeu visitar el camp
de concentració deSachsenhausen, la fira de Nadal
i  caminar per un llac gelat... si  hi aneu a el mes
d'octubre,  no  serà  possiblement tan  maco,  però
pots  participar  a  la  festa  de  la  cervesa  o
l'“October  Fest”,  és una festa en la  qual  es beu
únicament cervesa. A l'hivern, però la beguda que
més es  consumeix és el vi  calent  perquè, com fa
tant  de fred, va bé pel cos.

                      Tramvia de Berlín

A la ciutat  no hi havia gaire  plantes baixes, més
aviat molts pisos  que estaven ben preparats per al
fred,  amb  elements  com:  el  terra  de  parquet,
d'aquesta  manera  no  està  fred,  i  les  parets
tampoc,   perquè  estan  ben  aïllades  i  estan
construïdes  i preparades per protegir-se del fred .

A  Berlín, quan  neva,  la  vida  no  s'atura  i   tots
surten  al  carrer  encara que  estiguin  a  una
temperatura sota 0. Com ens va passar un dia que
va nevar i tothom va sortir al carrer a jugar amb
la neu i a patinar  i tot això  a -8º amb sensació
tèrmica de -14º !

Encara que som a dues hores i escaig de viatge en
avió,  és  una ciutat  que   val  la  pena  visitar  per
veure  els  paisatges  tan macos  que  té.  En
definitiva, han estat unes vacances de Nadal  molt
maques i molt divertides, espero que l'any que ve
hi pugui tornar a anar!


