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Kicsit kockás, kicsit még mindig szürkés, a várost megosztó 
falból néhány darab is áll még – talán már nem sokáig, a múlt 
emlékeihez kapcsolódó, épp mostanság tobzódó viták miatt –,
ez azonban már rég nem az a Berlin, ami 20-25 évvel ezelőtt 
volt. Bár a város jelzői közé hagyományosan hozzátartozik az 
extravagáns minősítés, igazán újra egyesülve, a falbontással 
együtt járó rendszerváltozás után tudott feléledni, kibonta-
kozni, amit szinte minden percben érzékelhet az utazó.

Fotó: visitBerlin, Szöveg: Szluka BálintA VILÁGVÁROS
KULISSZATITKAI

TRENDI TÚRA 
BERLINBEN

Az, hogy a német fővárosban ki mit lát meg, kit mi érint 

meg, ki hogy éli meg a hippihangulattal ötvöződő, itt is 

jellemző német precizitást és munkamorált, nagyban függ 

attól, hogy merre kalandozik a hatalmas városban. A köz-

lekedés kiváló, föld alatt és felett járó U-bahn és S-bahn 

vonalak sűrű pókhálóként szövik át a várost, a szerelvé-

nyek régiek, ám jó állapotúak, egypercenként járnak, és a 

rögtönzött minikoncertek is olyan gyakoriak, hogy meg 

kell válogatni, kinek a kalapjába dobja az ember az euro-

centeket. A berliniek az extrákat szeretik, ezért a „sima” 

gitáros, szaxofonos próbálkozók általában üres kézzel 

távoznak. Bezzeg a különböző méretű gumikacsákból va-

lami dallamosat kipréselő hippi kalapja hamar megtelik…  

Ez a formabontó mentalitás a jellemző itt, ami bizony 

egészen más, mint a decens Bajorország, ahol a hagyo-

mányos értékek állandó hangsúlyozása a fontos, legyen szó 

akár a gasztronómiáról, a kultúráról, vagy másról. Nem 

véletlen a BERLINER SCHNAUTZE kifejezés, ami két 

szóban írja le a berliniek beállítottságát. Nagyszájú, min-

dent megmondó. Kicsit nyers stílusban kommunikálnak 

az emberek errefelé egymással, nem bájolognak, ami a 

szívükön, az a szájukon. Fel kell venni a ritmust, és egy-

egy udvariatlanabb, illetve 100 százalékban gyakorlatias 

kérés, odaszólás esetén – a kölcsönkenyér visszajár alapon 

– illik ugyanolyan udvariatlanul visszaszólni. Miután a 

helyiek érzik a közös hullámhossz meglétét, megváltozik 

a világ, és máris kedélyes, kedves, vendégszerető lesz a 

legtöbb berlini. 

Alexander Platz
a TV-toronnyal

Potsdamer Platz
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Ami a város felfedezését illeti, Berlinben mindenképpen érdemes vezetett 

túrákra benevezni, mivel tényleg hatalmas a város.

Mostanában egyre népszerűbbek az 

olyan tematikus túrák is, ahol a város 

egy-egy területére látogathatunk el, 

és az ott zajló élet részleteibe nyerhe-

tünk bepillantást. Nem túlzás exkluzív 

túráknak is nevezni ezeket, hiszen pél-

dául Madonna lánya és George Cloo-

ney is részt vettek már az amerikai 

Forbes magazin által Berlin legjobb 

városlátogató, lifestyle- és gasztrotúráit 

szervező Berlinagenten vezetésein. Egy 

átlagos magyarnak első hallásra talán 

drágának tűnik egy háromórás gaszt-

rotúráért a 190 eurós ár két főre, ám 

az élmény garantált. Olyan különleges 

éttermekbe, bárokba látogathatunk el, 

mint a Long March Canteen, ami a 

város talán legjobb kínai étterme, vagy 

a Sage Restaurant.

Nem beszélve a Cookies Creamről, 

amelynek már a bejárata is az amerikai 

alkoholtilalom zártkörű klubjainak – 

a kapun kis résen kinéz a biztonsági 

őr, és eldönti, hogy bemehetünk-e – 

hangulatát idézi. Akadnak olyan he-

lyek is, ahol a helyi fiatalok kedvenceit 

kóstolhatjuk, és olyanok is, mint a 

„Der Hahn ist tot” (A kakas meghalt), 

ahol 19 euróért többféle, háromfogá-

sos menüből válogathatunk.

A Berlinagenten választékában persze 

akadnak olyan különleges szuperlux-

us-városnézések is, ahol guide-unk egy 

teljes héten át mindennap kalauzolja 

vendégeit az igazán frappánsan teljes 

berlini élményért. Ez persze – főként 

az ára miatt – leginkább a tehetősebbek 

kiváltsága. Az egyéni élményekre való 

igény viszont egyáltalán nem az. 

Egyre többen szeretnék Berlint és a vi-

lág más nagyvárosait is megismerni úgy, 

ahogy igazán csak egy helyi ismerheti. 

Ehhez pedig elengedhetetlen a kiváló 

idegenvezetés, ami ebben az esetben 

többdiplomás művészettörténészeket, 

építészeket, történészeket és olyan 

multikulti szakértőket jelent, akik a 

maguk területén specialistái, szakértői 

a városnak. Így juthatunk el például a 

Soho House Berlin tetőteraszára, ahol 

világsztárokkal koktélozhatunk, vagy 

Európa leggyorsabb liftjéhez is a Pots-

damer Platzra, a Kollhoff-Towerbe, 

az úgynevezett Panoramapunkthoz. 

A lift annyira gyors, hogy 10 má-

sodperc alatt röpít észrevétlenül 100 

méter fölötti magasságba, és a legtöb-

ben észre sem veszik, hogy elindult. 

Innen a kilátás olyan, mintha egy 

térkép tetejére ültünk volna fel: kör-

bejárhatjuk, és madártávlatból szem-

ügyre vehetjük Berlin nevezetességeit. 

A szupermodern Sony Center izgal-

mas tetőszerkezete még különlegesebb 

innen, aminek mérnöki értékét igazán 

a magasból lehet értékelni.

Első körben egy Hop on Hop off túrára érdemes jegyet váltani. Bár nem ez 

a városnézés legalaposabb verziója, arra azonban pont jó, hogy három óra 

alatt ízelítőt kapjunk a városról, 20 euró alatti áron. Bármikor fel- és leszáll-

hatunk este 6-ig, szóval a Brandenburgi kapunál vagy a Reichstag épületénél 

nyugodtan lehet időzni. 

Méretkülönbségek

Budapest lakossága nagyjából kétmillió, Berliné több mint három 
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res hosszával azonban parányi Berlin legnagyobb, nyílegyenes su-
gárútjához képest, amely 14 kilométer hosszú, és rengeteg múzeum, 
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allén és környékén.

Az Ampelmann-kultusz

Az Ampelmann mára a berliniek egyik jelké-
pévé vált. A volt keleti blokk közlekedési 
��������� �������� �������!� $%�������� &#��'�
– szemben a nyugati rész pedáns jelzéseivel 
(���������������)��#������%���!���#������-
talan designbolt különféle táskákat, kulcs-
tartókat, bögréket díszít ezzel a motívummal. 
Nem véletlen, hogy a város polgárainak kéré-
sére a közlekedési lámpákon is megmaradt az 
���������!�$���'����������	�*�+�����������-
lal is rendelkezik.

Capital Beach

Brandenburgi
kapu éjjel

Cookies Cream
bejárata

Sony Center különleges 
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Get the app! 
Your top locations plus 

free-access Wi-Fi for when 
you’re on the move. 
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Festivals & Events

www.germany.travel/youth

Youth HotSpots in Germany
Share the moment.
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A fiatalok utazási kedvét persze nem csak a berlini lazaság, az egyre több és több 

élvezetes program és látnivaló motiválja. A trendi hullám „gerjesztésében” óriási 

szerepet kap a fapados légitársaságok megállíthatatlan térhódítása is, ami például 

Berlin „lendületének” egyik elvitathatatlan motorja. A német fővárosba a leggyor-

sabb a köztudatban még ma is fapadosként nyilvántartott, valójában teljes szervizt 

nyújtó Air Berlinnel repülni, a város szívébe, a Tegel repülőtérre. (Ez oda-vissza kb. 

50 000 forint, de ha hamarabb foglalunk, még olcsóbb is.) Az Air Berlin szlogenjéhez 

méltóan – Berlinből megnyílik a világ – berlini vakációnk után akár a tengerentúlra 

is közvetlen járatokkal repülhetünk, ami kiváló lehetőséget teremt „kapcsolt nyaralá-

sok” tervezéséhez. A másik gyors és praktikus lehetőség a Railjet Berlin Spezial névre 

keresztelt, 39 eurós másodosztályú vonatjegye. Aki igazi kényelemre vágyik, annak 

a közel 10 órás útért 65 eurót kell fizetnie, ami igazán méltányos ár az utazás élmé-

nyéért és azért, ami Berlinben várja az utazókat.

Hasznos linkek

utazáshoz:
www.bahn.de
www.airberlin.com
www.visitberlin.de
www.germany.travel

éttermekhez:
www.der-hahn-ist-tot.de
www.longmarchcanteen.com 
www.sage-restaurant.de/cms
www.cookiescream.com

a legjobb idegenvezetésekhez:
www.berlinagenten.com
www.gastro-rallye.com

a moderált árú,
színvonalas szállodához:
www.circus-berlin.de

Naplemente a berlini Spree 
folyóval. A háttérben a 368 m 
magas TV-torony látható. 


