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Plava 
-2 Ein-bisschen Bier, bitte! Tänk dig en sandstrand 

- I Kungsträdgarden plus fler broar i Gam!a s t a ~ - ä n  
i Venedig, och ett  barliv hetare än i Barcelona. 

DA har du kommit till Berlin! 
' 

, . 
F O T O : - H E I N R I C H  H C D M E S  

H *  X"... 
Ta en kall ö l  i strandbaren och ga gvissteduaa 

... är nio ganger större än Paris 

sedan rakt u t  i storstadspulsen tiii V„. 
... har fler broar än Venedig. 

och ha röjparty hela natten (eller ...har~ooooresta~ranger. 
... partylivet är vildare an i 

bara mys  pa krogen). Berlin är Barcelona. 
Berlin kan Iätt kä 

mer  galet än nagonsin. Här är O C ~  stel. Här sakna 
trum och det kan I 

guiden till de roiigaste O C ~  bästa du intevetvartd" 

ställena i VM-staden. är dessutom stor a 
igen dig om det g 

dan sist. Byggboo 
De nya ska-Gserna är spejsade 
och allt förändras hela tiden. 

Berlin är en otysk stad som 
kännetecknas av det konstnärliga, 
udda, individuella och gränslösa. 
Framförallt i de östra stadsde- 
larna. Det är ingen slump att mo- 
deskaparna sneglar pA gatumo- 
det. Här föds trendernal Och 
utelivet är vilt och crazy. Ställen 
stänger inte förrän den sista vill 
g& hem. 



Hitta fatt stadsdel I 

Charlottenburg h ornra- 
j det runt Kürfurstendarnrn har svalnat 
j rnen visst finns här restauranger och 
i hotell. Här finns ocksa shopping- 
i straken Kudamrn och Kantstrasse 
i rned varuhuset KaDeWe och prestige- 
! affärer sorn Cartier, Max Mara rnfl 
I rnen ocksa kedjor sorn H&M och Zara. 
; Kolla runt Savignyplatz för barer och 
i restauranger. 

srna designerbutiker, barer och resfauranger. För shop- 
ping kolla in Kastanienallee, Oderbergerstrasse och gatorna runt t- 
)anan Eberswalder Str. Här gar en typisk bar i retro stil, är inrökt 
~ c h  avslappnad rned ett hop-plock av udda gamla möbler. En bra 
itgangspunkt för en barrunda är Kollowitzplatz, Wasserturm, runt 

I Zionskirche Platz och runt Lychener Strasse, Schliemannstrasse 
och Dunckerstrasse. 

F ~ ~ ~ ~ ~ i t h a l e r  Str 49 - en riktig turistattraktion! = I ....... . ............. . . 
Schöneberg är Friedrichshain 
gayornradet nr 1 ända Se- Kreuzberg var förut västberli- Nöjeslivet här lockar 

dan 20-talet. Gayställen narnas alternativa stadsdel. Gäller del- frarnförallt de runt 20 
längs Motzstrasse, vis än även orn rnanga flyttade till och studenter. Här roar 
Fuggerstrasse och Prenzlauer Berg. Nu är stadsdelen pa du dig runt Boxhagener- 
Maassenstrasse. Krogarna g igen. Kolla in Mehringdamrn och platz och Sirnon Dache 

runt Witerfeldtplatz och Bergrnannstrasse för second hand, Strasse. 
Goltzstrasse riktar sig till streetwear och rnultilabels. - - 
en bredare mhlgrupp. Oranienstrasse och kvarteret kring 

Wiener Strasse och Schlesische Tor 
gäller för nattliv. 

--------- 

God vegetarish menj 
har Abendmahl. 

sommar-oastips! 
Cafe am Engelbecken, Mitte. 

I 
Frukost, lunch eller rniddag i en 
görnd oas vid vattnet. Sa av- 
slappnat att du inte tror att du 
befi-e~dlg i en storstad. 

~ourrnetrnat bortorn turiststra- 

Y är äter du bäst 
ö c -  

KULA KARMA 
Rosenthaler Str 36, Mitte 
Te1 27 58 20 35 
Kostyrnnissar och partyfolk möts 
p& Berlins svar pa Paris Buddha 
Bar. 
BORCHARDT 
Französische Str. 47 Mitte 
Te1 81 88 62 50 
Synas och sec bland prominenta 
gäster gäller pil detta ställe. 

-- 

I dellsndyr middag 
00-200 kr 

Paul-Lincke-Ufer 44a. Kreuzberg. 
Te161 28 99 92 

- ~ i f f  e utvecklas aiirrner riii err cenrrum ocn ar err 
trategiskt bra val för hotell. Stora business'gatan 

Friedrichstrasse dör pa kvälllen. Men söker du de genuina kvarte- 

i 
ren? Kolla da krogar, affärer, barer och hotell runt Oranienburger 
Strasse, Hackescher Markt, Alte och Neue Schönhauser Strasse. 
1 Missa inte Hugo Boss superhäftiga irnagebutik pa 

Paul-Lincke-Ufer 20 

L ~ ~ ~ $ ~ i l ~ ' „ " „ a  bort frAn turist- 
fällorna. 

ZOE 
Rochstr 7, Mitte. Tel 24 04 56 35. 
Träffpunkt för den hippa crowden, 
dj's rnfl. Medelhavsinspirerat mix- 
at rned asiatiskt. 

SCHNEEWEISS 
Shplonstr 76, Friedrichshain 
Te129 04 97 04 
Het nykomling för innefolket. 

SASAYA 
Lychener Str 50, Prenzlauer Berg 
Tel 44 71 77 21 
Populärt japanskt trendställe. 

ABENDMAHL 
Muskauer Str 9, Kreuzberg 
Te1612 51 70 
Kitsch och plysch pa vegetarisk 
topprestaurang. 

MÄDCHEN ITAUaJW 
Alte Schönhauser 4, Mitte 
Te140 04 17 87 
Himmelsk hernlagad Pasta  

OSCAR 
Brandenburgische Str 22, 
Wilmersdorf 
Te150 59 63 66 
Kreativt kök. Trerätters-rnenyerna 
under 10 euro är ett fynd! 

RASTSTATTE 
GNADENBROT 
Martin-Lutherstr 202, Schöneberg 
Te121 96 17 86 
Rätter som gulasch, gratänger, 
soppor rnm ca 40 kr. 

W-IMBISS 
Granne till baren 703 
Bra allroundställe, supergoda 
naanpizzor, Iäckra fusionsrätter pa 
typiskt kvartershak. 

DUE FORNl 
Schönhauser Allee 72, Prenzlauer 
Berg 
Berlins bästa pizzor. Billigt! 

Heta barnatter 
Här hängs inte i nagra barer. 
Berlinarna vill sitta, SA rnanga res- 
tauranger övergar till barstuk se- 
nare pa kvällen. Och de dricker 
Prosecco (rnousserande vin) och 
Becks (öl). 

Sornrnarens populäraste vatten- 
hal är strandbarerna. De är ca 15, 
ligger vid vattnet rned fin vitkor- 
nig sand eller brygga. 

med övernatt- 

STRANDBAR MliTE 
Monbijou Str 3 I". 
Var först rnen anses idag sorn er 
turistfälla. 

OSTSTRAND 
Eastside Gallery. 

BADESCHIFF ARENA 
Eichen Str 4, Treptow 
En av Berlins coolaste träffpunk- 
ter. Här finns pool för bad ph dar 
hängrnattor för chillout, beachba 
sandstrand och en brygga sorn 
förvandlas till loungeklubb. 

KIKI BLOFELD 
Köpnicker Str 49, Kreuzberg 
Förra sornrnarens hit, rned kris- 
tallkronor i träden och soffor gjo 

Stargarder Str 73, Prenzlauer Bei 
En bar i 60-70-tals stil, rned hop- 
plockade rnöbler. 



WEINEREI 
Fehrbellin~~~StrNeteranenstrasse 
Här du betellarvad du vill. 

M ~ B E L - O L F ~  
Dresdener 9 4  - 
Kreuzbergs roligabte trashbar. 
Garnla flipperautornater, tapet- 
rester D& väaaarna. Här festar 

En av Eurqwe Msta klubbar. 
lnrymd i ett gämmalt värmeverk 
med betong- och glasväggar. 20 
meters tdkhöjg, megastora - 
dansgolv, v8Tlds'kända di- - 
legender som skapat 
technolelektromusi- 
ken. Lockar allt frhn 4 

Mandala SI 

- - 
gays i e d  spanska turister. coola berlinare, 
Hela na t ten  konstnärer till gay - och modeller. G& h ZU MIR ODER ZU DIR, 
Lychener Str 15 Prenzlauer Berg Om du vill ha kul (dyg- 

Vilt och party till morgonen. net runtl och har starka 
WOHNZIMMER partynerver. 

www.berghain.de Lettestr 6, Prenzlauer Berg 
Klassiker för dig som vill kolla K1 2-3 kommer folke ' 

inneställen p& nattkröken. mest action kl 5-61 

SANATORIUM 23, e WEEKEND 
Frankfurter Alle 23, ' ' ' ' ' „ Alexanderplatz 5 

Tors-lörd 23.00. 
P& tolfte vHningen i "Haus 
des Reisens" befinner du 

Kastanienallee 7-9, Prenzaluer dig bland det 
Berg ca innefolket. Hit kommer pop- 
En av Berlins äldsta ölhallar med eliten, skadisar - ja de som vill sy- 

nas. Inneställe nummer 1. 
www.week-end.berlin.de 

103 WATERGATE 
Kastanienallee 49, Mitte Falckensteinstr 478, Kreuzberg 
TrAngt och populärt. Bohemchict tors-lörd fran 23.00. 

Chic lounge med Iädersoffor. 
www.water-gate.de 

BALLHAUS 
Supbr&taji;~t. Aiit är runt och man Auguststr24, Mitte 

onsd-lörd 20.00. sitter p6 qqgposäckar. 
K ~ N ~ ~ C H E  BEATMUNG, Cha cha cha, swing, schwoof idis- 

Simon-Dach Str 20, Friedriehshain ko), tango - kolla in uPPklädda 
Bibelinspifationl Jbna i valens män i lackskor, tjejer i 40-talslook 

%a inuti ett skele++. ocki den patinerade spegelsalen ii 
-- övre ~ h i n g e n ) .  Gören nostalgi- 

tripp och upplev "Cabarets-miljö". 

Gjpsstr. 5; Mitte www.ballhaus.de DERnu nu I CL 

Vadderade väggar med akvarium. Bra och centralt läge. Sov i fängelsecell, pB en vedti . 
REINGOLD 10 rum for natten www.deraghotels.de i en likkista mm. Väij pA 

Novalisstr 1 I; Mitte, NH BERLIN MITTE www.propeller-island.de 
olilfull c,&kt?iil&ar. Centralt lägen i Mitte. 

iysfaki LUX ELEVEN 
PUNTILA & MAlTl, Rosa Luxemburg Strasse 9-13 

Oderberger Str 22 www-lux-eleven.com -.."-. -L .-L.h. 
Resfakta 
Ta sig hit: Lhgprisflyg frhn 

Bra för brunch! Vitt, avskalat och centralt (Mitte). Ligger den hipPa delen av Mitte. Stockholm med Germanwings 

Kolla in specialpriserna. och Fly Nordic. Fly Nordic har en 
fördel - man använder flygplatsen 
Tegel som ligger närmare stan. 

BERGHAlNl nt D- Ta sig runt; Tunnelbana och 
PANORMABAR KÜNSTLERHEIM LUISE pendel (U-Bahn/ S-Bahn). 
Wriezener Bahnhof, Olika konstnärer har inrett rum- 
Friedrichshain 

äter och roar dig bil- 
ligare än i Sverige - 
en mßltid ca 90-140 
kr, en stor stark kos- 
tar 27 kr, en flaska 
vin 125180 kr. 


