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TRAVELGRIPS BERLINGUIDE
by Maria Grip - Globetrotter
Äntligen har jag sammanställt TravelGrips stora
Berlinguide som är indelad på stadsdelar och fylld
med tips på sevärdheter, restaurangtips och även en
lista över ölställen. Eftersom jag har besökt Berlin ett
flertal gånger, och kommer att återvända årligen, får

jag många frågor om vad man kan, bör och vill se,
vart man äter god mat, oavsett om den är tysk eller
av ett annat kök, och vilka ölställen som
rekommenderas. Tyskland är både ett vi-n och
ölland så låt dig förföras!

SEVÄRDHETER I BERLIN
MITTE

Check Point Charlie
Denna kvarleva från efterkrigstiden i Berlin där Man
skiljde på Öst- och Västberlin har ett litet skjul kvar
och här finns museet Haus am Checkpoint Charlie
som har på autentiska bilder och intressant fakta om
andra världskriget.

Alexanderplatz
TV-tornet Fernsehturm på Alexander Platz ger
panoramautsikt över staden på 365 meters höjd. Se
till att komma innan skymning, men var beredd på
lång väntetid från det att du köpt biljett tills det är
dags för dig att åka upp. Pris c:a 10 euro.

Berlinmuren
Delar av muren finns på flera ställen runtom i
staden. Bland annat finner man en del på gatan
Niederkirchnerstraße inte långt från Checkpoint
Charlie samt invid monumentet Topographie des
Terrors.

Paradgatan Unter den Linden
Paradgatan utgår från Alexanderplatz och leder till
den gigantiska stadsparken Tiergarten. Längs med
denna gata finns en del sevärdheter såsom
Domkyrkan, Humboldt Universitet där Einstein
studerade, Statsbiblioteket och slutligen
Brandenburger Tor som är minnevärt sedan muren
revs.

Gendarmenmarkt
Detta torg inhyser det storslagna konserthuset och
två magnifika katedraler. Därtill finns här omkring
flera hotell och matställen.

Reichstag
Riksdagshuset står nära Brandenburger Tor och är
en storslagen byggnad med en enorm gräsmatta
utanför sin port på vilken folk äter picknick. Du kan
besöka husets glaskupol för utsikt över staden och
Tiergarten intill.

MER OM MITTE
I Mittes hjärta nära tunnelbaneuppgången Stadsmitte ligger Shoppinggatan Friedrichstrasse i hjärtat av
Stadmitte hyser märkesbutiker och varuhus som Lafayette. Går man gatan söderut kommer man till den
kända gränsövergången Check Point Charlie.

SEVÄRDHETER I BERLIN

TIERGARTEN / CHARLOTTENBURG
ZOOLOGISCHER GARTEN
Berlins Zoo är en åldrad djurpark som är i behov av upprustning och vissa djur skulle behöva större områden att
röra sig på. Men många barnfamiljer uppskattar besöket, Zoo är öppet söndagar då allt inom handel har stängt
och är central placerat nära Kurfürstendamm.
KURFÜRSTENDAMM
Längs paradgatan Kurfürstendamm som korsar denna stadsdel ligger många butiker och varuhus men också ett
flertal hotell och restauranger. I krönet av gatan står kyrkan Gedächtniskirche som bombades under andra
världskriget och aldrig blev återuppbyggd igen, som ett minne av Tysklands historia.
KADEW E VARUHUS
KaDeWe är stort med sina 7 våningar, på två av våningarna fokuserar man på mat och dryck, på sjätte planet
finns charkar där man kan beställa handplockade portioner kombinerat med dryck.
CHARLOTTENBURG SLOTT
Detta slott uppfördes på 1600-talet har lång historia och är öppet för besökare. Inomhusbesök kostar medan
man kan strosa i slottsträdgården gratis.

MER OM TIERGARTEN / CHARLOTTENBURG
Som namnet på denna stadsdel antyder ligger här stadsparken Tiergarten. I dess mitt, placerad i en
rondell, tronar sig statyn Siegessäule. Denna segerkolonn är ett minnesmärke över fred, den uppfördes
redan på 1800-talet men har bevittnat flera krig.

SEVÄRDHETER UTANFÖR BERLIN
ELSTAL
Strax utanför samhället Elstal ligger en Designer Outlet, uppförd som klassiska amerikanska outlets med
utomhus stråk längs små trähus som inhyser olika märkesbutiker. Här finns outlet för märken som Adidas,
Tommy Hilfiger, Levi's och Hugo Boss. dress: Alter Spandauer Weg 1, 14641 Wustermark OT Elstal.
ORANIENBURG
I grannstaden Oranienburg ligger ett vackert litet slott intill floden, förutom att här finns slottsträdgård och
orangeri ligger slottets egen restaurang vackert beläget intill floden.
SACHENHAUSEN
Koncentrationslägret Sachenhausen ligger intill staden Oranienburg, från tågstatinen i Oranienburg kan man gå
till koncentrationslägret på c:a 20 minuter. Väl där finns massor av historia att ta in.

TA SIG OMKRING I BERLIN
Tunnelbanesystemet i staden är väl utbrett och enkelt att förstå och med pendeltågen S-bahn kan man
enkelt ta sig till andra småorter utanför Berlins ytterkanter, perfekt för en dagsutflykt och för att se
landskapen kring Tysklands huvudstad.

RESTAURANGER I OCH OMRKING BERLIN
MITTE

GRILL ROYAL
Köttstället nummer 1, har även ostron och fantastisk vinlista. Boka bord innan, stället är populärt för
affärsmiddagar.
Adress: Friedrichstraße 105b

HOFBRAUHAUS
Ölhall enligt bayersk tradition, stor lokal med dansgolv och musik. Uteservering under sommarhalvåret. Mycket
populärt fredag- och lördagkvällar, boka helst bord. Come as you are!
Adress: Karl-Liebknecht-Straße 30
MONSIEUR VUONG
Vietnamesisk pärla. Bordsbokning ej möjligt.
Adress: Alte Schönhauser Str. 46
OSTRONBAREN I GALERIE LAFAYETTES
Varuhuset har förutom klädbutiker även källarvåningen full av matställen. Ostron serveras på mysiga små bord
intill skaldjursdisken.
Adress: Friedrichstraße 76-78
GANYMED BRASSERIE
Franskt kök med fint läge av uteservering längs med Spree. Fokus på havets läckerheter såsom hummer, räkor
och ostron.
Adress: Schiffbauerdamm 5

RESTAURANGER I OCH OMRKING BERLIN
TIERGARTEN / CHARLOTTENBURG
HUGO
Högst upp i Hotel Intercontinental, fine dining med omtalad och smakrik avsmakningsmeny. Boka bord, klä upp
dig och njut.
Adress: Budapester Str. 2/14

ALT BERLINER BIERSALON
Tysk husman, öppet 24/7 så serverar även frukost. Stor uteservering och live band inomhus.
Adress: Kurfürstendamm 225/226
DICKE WIRTIN

Tysk husmanskost i en kneippe, rustik bar, som också isar viss sport på ett par TV-skärmar. Glad personal och
stadens största schnitzel.
Adress: Carmerstraße 9

AUSTERNBAR (OSTRONBAR)
Placerad inne i fashionabla varuhuset KaDeWe, mycket populärt på lördagar. Proffsig personal och alltid fina
ostron!
Adress: Tauentzienstraße 21-24

SUSHIBAR
Inne i varuhuset KaDeWe har barbord intill kockens kök. Trevligt ställe, perfekt för en snabb lunch.
Adress: Tauentzienstraße 21-24
OTTENTHAL

Österrikisk/tysk husmanskost på vita dukar. Litet och intimt, boka bord!
Adress: Kantstraße 153

ÄTA I BERLIN
I en storstad som Berlin finns såklart alla typer av kök, från alla världens hörn. På flera ställen håller den
tyska maten god klass och klassiska rätter som Haxe / Eisbein och Schnitzel går att finna till bra priser.
Förutom inhemsk mat så är Berlin känt för sina turkiska och vietnamesiska restauranger.

ÖLSTÄLLEN I BERLIN
BIERGARTENS

CAFÉ AM NEUEN SEE
Intill Berlin Zoo i Tiergarten ligger denna stora biergarten som är vackert belägen vid en damm och omgiven av
träd. Förutom stora sejdlar öl finns här pizza och några andra enklare rätter att avnjuta vid långborden utomhus.
Intill finns dessutom en trevlig restaurang med fullständig meny.
Adress: Lichtensteinallee 2, Tiergarten

SCHLEUSEN KRUG
Inte långt från ovanstående ställe ligger ytterligare en biergarten med långbord utomhus, vissa under tak, andra
helt öppna. Här erbjuds bättre matalternativ med tysk husmanskost.
Adress: Müller-Breslau-Straße, Tiergarten

ROOFTOP BAR
MONKEY BAR PÅ HOTEL BIKINI BERLIN
På toppvåningen ligger takbaren Monkey Bar som har en stor bra, DJ i lokalen inomhus och en smal utomhusterrass med sittplatser. Kom tidigt om du inte har bokat bord!
Adress: Budapester Str. 40, Charlottenburg

ÖLSTÄLLEN I BERLIN
I Berlin är det vanligt att man njuter av en kall öl redan innan lunch, så i denna ölstad finns självkart en hel
del ställen som är bäst anpassade för lättare mat med mycket stora sejdlar öl. Förutom att hinka öl så är
Berlin känt för sina klubbar, vissa har öppet till lunchtid dagen efter.

