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I DAG GÅR DET FORT att nå Berlin, till exempel med 
Air Berlin. 07.00 går ett flyg från Stockholm en lör-
dagsmorgon, och du är i centrum av Berlin redan vid 
halv tio. Hela första dagen gör du det nya Berlin, som 
tidigare var gamla Östberlin och som i dag är bohem-
chict och fyllt av roliga kaféer, annorlunda affärer och 
härlig utomhuskultur. Här bor konstnärerna, artis-
terna, reklamarna och veganerna. Starta vid Alexan-
derplatz eller Hackescher Markt. 

NÄSTA DAG (gå upp tidigt, sova kan du göra hemma!) 
viker du för historiska Berlin med Brandenburger Tor, 
Topographie des Terrors, judiska museet i Kreuzberg 
och utsiktstornet och utställningen vid muren. Strun-
ta i Checkpoint Charlie, en turistfälla. Se muren vid 
Bernauerstrasse i stället. Åk sedan direkt till Tegel-
flygplatsen och du är hemma igen söndag kväll.

BERLIN ÄR BILLIGT, i alla fall om du jämför med andra 
stora europeiska städer. En tusenlapp om dagen 
kommer du långt med, lunch, kaffe, middag, bar, 
faktiskt även shopping. Köp dagkort som går på både 
S-Bahn och U-Bahn. Annars ta bussar som går över-
allt, sitt högt och blicka ut över Berlin med sina boule-
varder som Unter den Linden och Strasse des 17. Juni. 
Ge er ut i Europas nya stad – som aldrig sover! 
Två minnesvärda dygn väldigt nära Sverige. 

* MÅNGA FLYGER hIT. Till de 2 000 kronorna får du 
lägga resa tur och retur och en natt på hotell. Du kan 
hitta flyg från drygt 300 kr enkel väg. Från Stockholm 
och Göteborg sök på Air Berlin, Norwegian, Ryan Air, 
Lufthansa, SAS, TUIfly, Flysmaland (även från Växjö). 

hOTELLTIpS. Trendigt: Casa Camper i ”nya” Berlin. 
Lyx-hippt: Soho House Berlin, mitt i gamla Östberlin 
med pool på taket och ett mycket berömt spa. Billigt: 
Circus hotel Berlin, hotel Amano och hotel Mani, (öst), 
hotel Sir Savigny (Västberlin). 

på två dagar och 2 000 kr*
Gör

Det historiska Berlin möter du vid Topographie 
des Terrors. Utställning om Tredje riket på 
Niederkirschnerstrasse 8, gratis inträde, 
utomhus, nära Potsdamer Platz. Gedenkstätte 
Berliner Mauer, Bernauer Strasse 111, gripan-
de skildringar man kan lyssna till samt se hur 
det såg ut på murens tid och Ingenmansland.

Shopping: Hugo Boss Orange Concept Store 
med provrum som alla är olika (som det här 
med handfat!), Max-Beer-Strasse 2, i Berlin 
Mitte (modekvarter). Mer shopping, rolig gata 
i ”nya” Berlin, Rosenthaler Strasse. Västber-
lins dyraste modegata: Kurfürstendamm. 
Quartier 206, på Friedrichstrasse 71, är 
stadens vackraste och dyraste galleria.

Gamla Östberlin, det är där allt händer. 
Marknader, begagnat och sprillans nytt.

Vill du ha guidning i Berlin, så vänd dig till Berlins bästa 
svenskguide Henrik Tidefjärd (henrik@berlinagenten.com).
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Foto Scanpix 

En del tycker att 
Berlin 2012 påminner 
om det dekadenta 
30-tal som beskrivs i 
musikalen Cabaret. 
Det märks inte minst 
på restauranger och 
kaféer, vilka ställen! 
Berlin är den nya 
gayhuvudstaden, med 
en borgmästare som 
är gay – Barcelona kan 
gå och gömma sig!

Äta & dricka:  Sage restaurang är otroligt 
häftig, i en fabrik. Utmärkt mat. Berlin-
Kreuzberg, Köpenicker Strasse 18–20, 
tel: 030-755 494 07-1. Beställ bord: 
reservierung@sagerestaurant.de 
Vietnamesisk: Chi sing, Rosenthaler Stras-
se 62, tel: 030-200 892 84, billigt, gott. Drick 
te på samma gata, nr 13,  Chén Chè Teehaus.

Branden-
burger Tor.

vänd


