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עיקר האתרים • אצל המקומיים • תכנון יומי

ן י ברל
כאן ועכשיו

אנדריאה שּולֶטה-ּפיֶברס
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Strandbar Mitte

Pier ִמבשלת־בוטיק יוקרתית 
בהשראת קוני איילנד, וגם 
תפריט של אוכל אמריקני 

)עמ׳ 83(.

מיטב הברים 
לקוקטיילים 

Schwarze Traube מאורת 
שתייה זעירה, המתמחה 

בקוקטיילים מותאמים אישית 
)עמ׳ 112(.

Würgeengel קהל אופנתי, 
קוקטיילים קלאסיים ושיחה 

ערה, באווירה של שנות 
החמישים )עמ׳ 107(.

Thelonius שילוב מושלם בין 
צלילים נעימים לתאורה רכה 

ולקוקטיילים העשויים ביד אמן 
)עמ׳ 117(.

Becketts Kopf שבו לחכות 
כאן לגודו, תוך כדי לגימה 

ממשקאות קלאסיים ויצירות 
עונתיות )עמ׳ 138(.

Buck and Breck קוקטיילים 
קלאסיים למבוגרים, באווירה 
של מאורת שתייה מתקופת 

היובש )עמ׳ 83(.

מיטב גינות הבירה 
Prater Biergarten גם 

אחרי 175 שנה, גינת 
הבירה הוותיקה ביותר 

בעיר שוקקת־חיים תחת 
עצי הערמון )עמ׳ 137(.

 Cafe am Neuen See
בירה וכעכים לשפת 

אגם, באווירה רומנטית 
בטירגארֶטן )עמ׳ 150(.

מיטב ברי־היין 
Otto Rink בר נינוח אבל 

מוקפד, לאניני טעם ולשוחרי 
היינות הגרמניים )עמ׳ 107(.

Weinerei בר בשיטת הכבוד: 
שתו כאוות נפשכם, ותחליטו 

כמה לשלם )עמ׳ 137(.

מיטב הברים תחת 
כיפת השמיים 

Klunkerkranich מקום בילוי 
היפסטרי עם גינה; אפשר 
לצפות בשקיעה מהגג של 
מרכז הקניות נֹויֶקלן )עמ׳ 

.)117

Strandbar Mitte בר החוף 
הראשון בברלין משקיף אל אי 

המוזיאונים )עמ׳ 52(.

Club der Visionäre סככה 
לסירות שהפכה למועדון 

ריקודים עם די.ג׳ייז שיודעים 
להקפיץ את הקהל )עמ׳ 112(.

המוניטין של ברלין כאחת מבירות הבליינות של 
אירופה מוצדק. תגלו כאן אלף ואחת הזדמנויות 

ללגימת משקה... או שלושה )כולל קוקטיילים, יין או 
בירה(. מברי קוקטיילים ולאונג׳ים על הגג ועד פאבים 
נושאיים וִמבשלות־בוטיק - מאורת השתייה הקרובה 

ביותר נמצאת תמיד במרחק צעדים ספורים בלבד.

כללי התנהגות
ברבים מהברים ומהפאבים בגרמניה מוגשים המשקאות 

אל השולחן; הזמינו משקאות בבר רק אם אתם מתכוונים 
לשבת שם, או אם מופיע מעל הבר השלט ‘שירות עצמי׳ 

)Selbstbedienung(. בפאבים המסורתיים, נהוג לשתות 
על החשבון ולשלם בסוף. בברים עם די.ג׳ייז מוסיפים 

בדרך כלל €1-2 למחיר המשקה הראשון. לברמנים נהוג 
לתת בסביבות 5%, ולמלצרים 10%. שתיית אלכוהול 
במקומות ציבוריים מותרת ומקובלת, במיוחד באזורי 

הבילויים העיקריים, כל עוד היא נעשית בצורה תרבותית 
)ובמלים אחרות: נא לא להקיא ברכבת התחתית(.

מגמות שתייה
אין זה מפתיע שלבירה - ובמיוחד הפילזנר והבירה 

הלבנה )Weizenbier( - יש חשיבות רבה בברלין, וכמעט 
בכל מקום יש מגוון רחב של בירות גרמניות ומיובאות. 

בשנים האחרונות, עם זאת, הולכים המשקאות המקומיים 
וצוברים פופולריות, ומומלצות במיוחד בירות מהחבית 

כמו Vagabund ,Heidenpeters ו-Hops & Barley; לכולן 
יש ִמבשלות־בוטיק משלהן. מומלצים לא פחות הוודקה 

של Our/Berlin; השנאפס המובחר Korn, מתוצרת 
 Original וגם הסיידר של ;Berliner Brandstifter

Berliner Cidre. בשנים האחרונות נפתחו בעיר גם ברי־יין 
וקוקטיילים, ששכללו את אמנות השתייה הברלינאית.

מיטב 
ִמבשלות־הבוטיק 
Hops & Barley פילזנר 

נפלאה, וגם בירה לתת וחיטה 
שמייצרים באטליז ישן )עמ׳ 

.)126

Hopfenreich בִמבשלת־
הבוטיק הראשונה של ברלין 

מתקיימים ערבי טעימות 
ואירוח של מבשלי בירה 

אורחים )עמ׳ 113(.

ברים
המיטב

y קבלו טיפ

W   האבחנה בין ברים
לבתי־קפה בברלין עמומה 

למדי, ורבים מהם 
מחליפים את עורם ואת 

אווירתם עם מחוגי 
השעון.

W   בעיר מגישים
)וצורכים( אלכוהול כמעט 
בכל שעות היום. בפאבים 
ובברים רבים נהוגה שעה 

מוזלת, בדרך כלל 
ב־18:00-21:00.
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אסור להחמיץ
שדה העמודים

המתחם העצום שתכנן פיטר ָאייֶזנמן - עמודי בטון זהים 
בצורתם ושונים בגובהם - עלול להיראות במבט ראשון 

סגפני ונטול רגש, אבל אם תתבוננו בסבלנות תחושו את 
הקור הנודף מן האבנים ותבחינו במשחקי האור והצל 

הנגלים בין העמודים המסודרים שתי וערב. לאחר מכן, 
היכנסו לעומקו של מבוך המעברים הצרים והיכנעו 
לתחושות המטפוריות של אובדן חוש כיוון, בלבול 

וקלאוסטרופוביה.

מרכז המידע
האנדרטה עצמה מופשטת אולי, אך התצוגות במרכז 

המידע )Ort der Information( מגוללות בצורה מרגשת 
את סיפורם של שישה מיליון קורבנות השואה. ציר זמן, 

הממחיש בצורה גרפית את רדיפת היהודים בתקופת 
הרייך השלישי, מוביל לסדרה של חדרים המתעדים 

את גורלם של יחידים ושל משפחות שלמות. התצוגה 
מצמררת ונוגעת ללב.

חדר השמות
בחדר החשוך והמרגש ביותר במרכז המידע מוקרנים 
על הקירות שמותיהם, ושנת לידתם ופטירתם של כל 
קורבנות השואה ששמם ידוע, שעה שקול שקט קורא 

ברצף ביוגרפיות קצרות. סבב הנצחה של כל הקורבנות 
הידועים בשמם נמשך קרוב לשבע שנים.

אנדרטה להומואים שנספו בשואה
 )Homosexuellen Denkmal( ביוני 2008 נחנכה אנדרטה

לזכר הרדיפות והסבל שהיו מנת חלקם של הומואים 
ולסביות בימי השלטון הנאצי. מול אנדרטת השואה, 

ומצדו האחר של הכביש, ניצבת קוביית בטון נטויה קלות, 
בגובה ארבעה מ׳, שיצרו האמן הדני מיכאל ֶאלמגֶרן 

והאמן הנורבגי אינגאר דראגֶסט, שניהם תושבי העיר. 
מבעד לחלון צר אפשר לצפות בסרטון וידאו של שני 

גברים מתנשקים, החוזר על עצמו שוב ושוב.

y קבלו טיפ
W   באתר מתקיימים סיורים

מודרכים ללא תשלום באנגלית 
)שבת, 15:00( ובגרמנית )יום 

א׳, 15:00(.

W   האנדרטה מרשימה
)ופוטוגנית( במיוחד כשהצללים 

ארוכים, כלומר מוקדם בבוקר 
או סמוך לשקיעה.

W   הכניסה למרכז המידע עד
45 דקות לפני שעת הסגירה.

W   €4/2 מדריך מוקלט עולה
בהנחה/למבוגר.

 הפסקת אוכל
לארוחה צמחונית באווירה 
 Samadhi עדכנית, פנו אל

www. ;030-2248-8850 %(
 ;samadhi-vegetarian.de

Wilhelmstrasse 77; עיקריות: 
 ;vW ;12:00-23:00 h ;€9-15

.)200 g

למגוון רחב יותר של מסעדות 
וברים, צאו לטיול קצר 

בּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ )עמ׳ 60(.

17 שנה של דיונים, תוכניות ובנייה הסתיימו ב־10 
במאי 2005, עם חנוכתה הרשמית של אנדרטת השואה 
)Holocaust Denkmal(, או בשמה הרשמי ‘האנדרטה 

ליהודי אירופה שנרצחו׳. זוהי האנדרטה הראשית בגרמניה 
לזכר רצח העם של היהודים בידי הגרמנים בתקופת 

הרייך השלישי. בחלל שגודלו כשל מגרש כדורגל הציב 
האדריכל הניו יורקי פיטר ָאייֶזנמן 2711 עמודים המזכירים 

ארונות מתים ומתנשאים בדממה קודרת מתוך הקרקע. 
תוכלו להיכנס למבוך המעברים בכל נקודה ולסייר בתוכו 

כאוות נפשכם.

D4 ,30 1 מפה עמ׳

030-2639-4336 %

www.stiftung-denkmal.de

Cora-Berliner-Strasse 1

h שדה העמודים 24 שעות; 
מרכז המידע אפר׳-ספט׳ ג׳-א׳ 

10:00-20:00, אוק׳-מרץ עד 19:00

 ,Brandenburger Tor b
Brandenburger Tor X

אנדרטת השואה
עיקר האתרים
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האנדרטה הסובייטית
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טיול נינוח בטירגארֶטן
מסלולים מומלצים

והיה לבית־ספר תחת 
שלטונו של הקיסר וילהלם 
השני ולמוזיאון לפולקלור 

בימי הנאצים. כיום 
המבנה סגור למבקרים.

4 זיֶגסזֹויֶלה
בלב מעגל תנועה סואן 

ניצב עמוד הניצחון 
)Siegessäule(, שנבנה 
ב־1873 כיד לניצחונות 

הצבא הפרוסי והיום הוא 
אחד מסמליה הבולטים 
של הקהילה הלהט"בית 

בברלין. האישה המצופה 
זהב שבראש העמוד 

מייצגת את אלת הניצחון 
ותופסת מקום בסרטו של 
וים ֶונֶדרס מלאכים בשמי 

ברלין. טפסו לראש העמוד 
כדי להתרשם מממדיו 
העצומים של הפארק.

5 רּוסֹו־ִאינֶזל
בלב בריכה רוגעת, באחת 

הפינות השלוות ביותר 
בטירגארֶטן, שוכן לו אי 

 )Rousseauinsel( קטנטן
שנקרא על־שם הפילוסוף 

הצרפתי בן המאה השמונה־
עשרה ז׳אן־ז׳אק רּוסֹו, 
ועוצב כהעתק מדויק 

של מקום קבורתו של 
הפילוסוף, סמוך לפאריז. 

חפשו את עמוד האבן.

6 לּואיֶזנִאינֶזל
אחד האתרים הקסומים 
ביותר בפארק הוא האי 
 ,)Luiseninsel( לּואיֶזה

ובו גינה שלווה ומגודרת, 
המלאה פסלים וערוגות 

מפרחי העונה. הגינה 
ניטעה ב־1808, לרגל נסיגת 
צבאו של נפוליאון מהעיר 
ושיבתו מהגלות של הזוג 

המלכותי - פרידריך וילהלם 
השלישי ואישתו לּואיֶזה.

2 המסלול
עד המאה השמונה־עשרה נהגו שליטי ברלין לצוד חזירי־בר 

ופסיונים בפארק רחב־הידיים, אבל אז הפך פטר ֶלֶנה את 
פארק הציד לגן דמוי חורשה טבעית. כיום זה אחד הפארקים 
העירוניים הגדולים בעולם, וברלינאים רבים נהנים לטייל כאן 
ברגל, לרוץ, לשבת לפיקניק, להעיף פריזבי ואפילו להשתזף 

בעירום.

 Brandenburger Tor b ;נקודת מוצא שער ּבראנֶדנּבּורג
Brandenburger Tor X

 ,Potsdamer Platz b ;נקודת סיום ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ
Potsdamer Platz X

אורך המסלול ארבעה ק"מ; שעה וחצי־שעתיים

5 הפסקת אוכל
 ;030-254-4930 %( Cafe am Neuen See בגינת הבירה

h ;Lichtensteinallee 2 ;www.cafeamneuensee.de המסעדה 
9:00-23:00, גינת הבירה ב׳-ו׳ 11:00 עד מאוחר, שבת וא׳ 10:00 עד 
 Zoologischer b ,Zoologischer Garten X ,200 g ;c ;מאוחר

Tiergarten ,Garten( שלגדת האגם, מוזגים בירות קרות 
ומוכרים נקניקיות, כעכים ופיצה.

1 שטראֶסה 
ֶדס זיּבֶצנֶטן יוני

השדרה הרחבה החוצה 
את טירגארֶטן נקראה 

 Strasse( רחוב 17 ביוני
des 17 Juni(, בעקבות 

התקוממות הפועלים 
בגרמניה המזרחית, שדוכאה 

באכזריות עקובה מדם 
בתאריך זה ב־1953. השדרה 
נסללה במאה השש־עשרה, 
כדי לקשר בין שני ארמונות 

מלוכה, ובימי שלטונו של 
היטלר הורחבה פי שניים 
והיתה למסלול מצעדים.

2 האנדרטה 
הסובייטית

 Sowjetisches( האנדרטה
Ehrenmal( ניצבת בין 
שני טנקי T-34 רוסיים, 

הראשונים שנכנסו לעיר 
ב־1945 )כך לפחות 

מספרים(. את המצבה בנו 
פועלים גרמניים בהוראת 
השלטון הסובייטי, והיא 

הושלמה חודשים אחדים 
לאחר תום המלחמה. 

מעל 2000 מחיילי הצבא 
האדום קבורים בקבר אחים 

מאחורי הקֹולֹונאָדה.

3 שלֹוס ֶּבלוּו
נשיאי גרמניה לדורותיהם 
 Schloss( התגוררו בארמון

Bellevue( הלבן כשלג. 
המבנה הניאו־קלאסי הוקם 

עבור אחיו הצעיר של 
המלך פרידריך הגדול, 
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 b ;Masurenallee 4-6
 X ,Messe/ICC Nord

Kaiserdamm(, סמוך למרכז 
הירידים, בקצה המערבי של 

העיר.

אל תחנת האּו־ּבאן   §
הקרובה ביותר, 

Kaiserdamm, כ־400 מ׳ 
מצפון לכאן, מגיע הקו 

השימושי U2, שחוצה את 
העיר בקו ישר. הנסיעה עולה 

.)AB €2.70 )תעריף

תחנת הֶאס־ּבאן הקרובה   §
 ,Messe Süd/ICC ביותר היא

כ־200 מ׳ ממזרח לכאן. 
לתחנה מגיע קו 

 ,)S41/S42( Ringbhan-ה
השימושי לנוסעים 
לּפֶרנצָלאּוֶאר ֶּברג, 

לפרידריכסָהיין ולנֹויֶקלן. לשם 
כך, תזדקקו לכרטיס בתעריף 

.)€2.70( AB

נסיעה במונית למערב־  §
מרכז העיר תעלה בסביבות 

€14, ולאלּכסנדרּפלאץ 
בסביבות €22.

תחבורה
לפרטים ולתכנון הנסיעה, 

 .www.bvg.de היכנסו לאתר
את הכרטיסים יש להחתים 
לפני העלייה לאוטובוס או 

לקרון.

www.das-stue.( Das Stue
com( נווה של שלווה 

מהמולת העיר הגדולה, 
במלון שכולו פאר מאופק עם 

נוף לטירגארֶטן.
 Hotel am Steinplatz

 )www.hotelsteinplatz.com(
מלון יפהפה בסגנון האר־דקו 

נוטף אווירה של שנות 
העשרים הסוערות.

הגעה ועזיבה
מנמל התעופה 

ברלין־ֶטֶגל
§   ;TXL( נמל־התעופה ֶטֶגל

www. ;030-6091-1150 %
 Tegelg ;berlin-airport.de

Flughafen( מרוחק כשמונה 
ק"מ מצפון־מערב לתחנת 

Zoologischer Garten ו־13 
ק"מ מצפון־מערב 
לאלּכסנדרּפלאץ.

§   TXL אוטובוס האקספרס
יוצא כל עשר דקות ומקשר 

בין ֶטֶגל לאלּכסנדרּפלאץ )40 
דקות(, דרך ָהאּוּפטּבאנהֹוף 
)תחנת הרכבת המרכזית( 

ואּונֶטר־ֶדן־לינֶדן.

כדי להגיע למרכז העיר   §
 Zoologischer באזור

 X9 סעו באוטובוס ,Garten
)20 דקות(, שנוסע גם הוא 

כל עשר דקות.

תחנת הֶאס־ּבאן הקרובה   §
ביותר לנמל־התעופה היא 

 S41/S42 בקו Jungfernheide
)Ringbahn, או המסלול 
המעגלי(. בינה לבין נמל־

.X9 התעופה מחבר אוטובוס

תחנת האּו־ּבאן הקרובה   §
Jakob-Kaiser- ביותר היא
Platz )קווי האוטובוס 109 

ו-X9 נוסעים אליה מֶטֶגל(. 
 U7 מהתחנה, סעו בקו
לֶשֶנֶּברג או לקרֹויצֶּברג.

הנסיעה עולה €2.70   §
.)AB תעריף(

נסיעה במונית   §
 Zoologischer Garten-ל

תעלה בסביבות €20, 
ולאלּכסנדרּפלאץ בסביבות 
€27. משך הנסיעה 30-45 
דקות. עבור נסיעה מֶטֶגל 
תשלמו תוספת של €0.50.

מנמל־התעופה 
ברלין־ֶשֶנֶפלד

נמל־התעופה ֶשֶנֶפלד   §
 ;030-6091-1150 % ;SXF(
 ;www.berlin-airport.de

 RE7 & ,Airport-Expressd
RB14( מרוחק 22 ק"מ מדרום־

מזרח לאלּכסנדרּפלאץ.

תחנת הרכבת של   §
נמל־התעופה מרוחקת כ־400 

מ׳ מהמסופים. הסעות ללא 
תשלום יוצאות כל עשר 

דקות.

רכבות אקספרס   §
מקשרות פעמיים בשעה בין 

נמל־התעופה לבין מרכז 
העיר )20-30 דקות נסיעה(. 

שימו לב: אלה למעשה 
רכבות אזוריות רגילות, 

המופיעות בלוחות הזמנים 
.RB14-ו RE7-כ

קו הֶאס־ּבאן S9 נוסע   §

העירה כל 20 דקות. הקו אטי 
יותר מרכבת האקספרס, אך 

שימושי לנוסעים 
לפרידריכסָהיין )למשל 

ל-Ostkreuz; 30 דקות( או 
לּפֶרנצָלאּוֶאר ֶּברג )למשל 

 45 ,Schönhauser Allee-ל
דקות(.

תחנת האּו־ּבאן הקרובה   §
ביותר היא Rudow, כעשר 

דקות נסיעה באוטובוס X7 או 
171 מנמל־התעופה. 

מ-Rudow, תוכלו לנסוע בקו 
U7 היישר למרכז העיר; זו 
אפשרות שימושית במיוחד 

לנוסעים לנֹויֶקלן או 
לקרֹויצֶּברג, והנסיעה עולה 

.)ABC €3.30 )תעריף

נסיעה במונית למרכז   §
העיר תעלה בסביבות €42 

)40 דקות עד שעה(.

מָהאּוּפטּבאנהֹוף
אל תחנת הרכבת   §

המרכזית של ברלין 
)Hauptbahnhof( מתנקזים 

קווי אוטובוס, חשמלית 
ורכבות אּו־ּבאן וֶאס־ּבאן.

מוניות ממתינות ליד   §
הכניסה הצפונית 

)Europaplatz( והדרומית 
.)Washingtonplatz(

מתחנת האוטובוסים 
)ZOB( המרכזית

רוב קווי האוטובוס   §
מתנקזים אל תחנת 

האוטובוסים המרכזית 
Zentraler Omnibus-(

030-3010- % ;ZOB ;bahnhof

כרטיסים וכרטיסים חופשיים

אותם כרטיסים תקפים לכל אמצעי התחבורה. §
§ .ABC או BC ,AB :וקיימים שלושה סוגי תעריפים ,C-ו B ,A הרשת מחולקת לאזורים
לרוב הנסיעות בתוך ברלין תזדקקו לכרטיס בתעריף AB, התקף למשך שעתיים;  §

)כולל עצירות והחלפת קווים, אך ללא חזרה לנקודת המוצא(. יוצאים מכלל זה: הנסיעה 
.)ABC לּפֹוטסדאם או לנמל־התעופה ֶשֶנֶפלד )תעריף

ילדים בגילאי 6-14 זכאים לתעריף מוזל )ֶארֶמסיגט, ermässigt(, ואילו ילדים עד גיל  §
שש נוסעים חינם.

כרטיס חופשי יומי )טאֶגסקארֶטה, Tageskarte( תקף למספר בלתי־מוגבל של  §
נסיעות בכל אמצעי התחבורה הציבורית עד 3:00 בבוקר ביום המחרת. כרטיס יומי 

לקבוצה קטנה )קָליינגרּוֶּפנקארֶטה, Kleingruppenkarte( - עד חמישה אנשים הנוסעים 
יחדיו - עולה €16.20.

כרטיסים נמכרים במכונות אוטומטיות שבתחנות האּו־ּבאן והֶאס־ּבאן, בחשמליות,  §
אצל נהגי האוטובוסים, בקופות הכרטיסים בתחנות ובדוכני העיתונים הנושאים את 

הלוגו BVG. בכמה מכונות אוטומטיות ניתן לשלם בכרטיסי אשראי. אצל נהגי 
האוטובוסים ובמכונות האוטומטיות שבחשמליות אפשר לשלם במזומן בלבד.

את כל הכרטיסים יש להחתים מראש לפני תחילת הנסיעה, פרט לאלה הנמכרים  §
אצל נהגי האוטובוסים ובחשמליות.

נוסעים ללא כרטיס תקף צפויים לקנס של €40 אותו יידרשו לשלם במקום. §
ויש גם שלל כרטיסים חופשיים ומשתלמים מאוד. §
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שלֹוס
שארלֹוֶטנּבּורג

הרייכסטאג
וקריית הממשלה

אתר הזיכרון
לחומת ברלין

מוזיאון ֶּפרגאמֹון

המוזיאון החדש

איסט סייד
גאלרי

המוזיאון היהודי

שער ּבראנֶדנּבּורג
וּפאריזֶר ּפלאץ

אנדרטת השואה

גלריית
הציורים

ּפֹוטסדאֶמר
ּפלאץ

שלֹוס ופארק
סאן־סּוסי  (20 ק"מ)

מצדיק נסיעה

E עיקר האתרים
שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג

שלֹוס ופארק 
סאן־סּוסי

שֹוינֶנפירֶטל  (עמ' 72)
מבוך הרחובות שבו שכן פעם

הרובע היהודי הוא לבה
האופנתי של העיר, ובו

אינספור ברים ומסעדות
עדכניים.

E מוקד־עניין עיקרי
אתר הזיכרון לחומת ברלין

פרידריכסָהיין 
(עמ' 118)

רובע הסטודנטים מושלם
לטיול באווירה נינוחה ולבילוי

אל תוך הלילה.

E מוקד־עניין עיקרי
איסט סייד גלרי

הרייכסטאג
ואּונֶטר־ֶדן־לינֶדן 

(עמ' 22)
בלבה העתיק של העיר

תיהנו מנוף מרהיב, מביקור
בכמה מהסמלים הבולטים,

ומהשדרה היפה ביותר
בברלין.

E עיקר האתרים
הרייכסטאג

וקריית הממשלה
שער ּבראנֶדנּבּורג

וּפאריזֶר ּפלאץ
אנדרטת השואה

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 
(עמ' 54)

הרובע החדש והחדיש הזה
שוכן באזור שחצתה בעבר
חומת ברלין, והיום תמצאו

בו מבנים מרשימים
ועדכניים.

E עיקר האתרים
גלריית הציורים

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ
המוזיאון היהודי

אי המוזיאונים
ואלכסנדרּפלאץ 

(עמ' 40)
אוצר בלום משלל תרבויות

עתיקות, בצל מגדל
הטלוויזיה הנישא בכיכר

אלכסנדר הסוציאליסטית
בסגנונה.

E עיקר האתרים
מוזיאון ּפֶרגאמֹון
המוזיאון החדש

קּורפירסֶטנדאם 
(עמ' 86)

השדרה המפוארת היא
גן־עדן לשוחרי קניות,

וברחובות הצדדיים והשלווים
שלה תגלו אוצר בלום של

חנויות מיוחדות, של מסעדות
ושל בתי־קפה תוססים.

ּפֶרנצלָאּוֶאר ּבֶרג 
(עמ' 128)

שכונה מפתה במיוחד עם
חנויות נהדרות, בתים יפים,

בתי־קפה נעימים ושוק
פשפשים מהולל.

קרֹויצּבֶרג  (עמ' 104)
רובע אופנתי אך מחוספס,

שכיף לטייל בו ברגל וליהנות
ממסעדות מצוינות

ומחיי־הלילה התוססים
ביותר בברלין.
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(עמ' 22)
בלבה העתיק של העיר

תיהנו מנוף מרהיב, מביקור
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ושל בתי־קפה תוססים.
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(עמ' 128)

שכונה מפתה במיוחד עם
חנויות נהדרות, בתים יפים,

בתי־קפה נעימים ושוק
פשפשים מהולל.

קרֹויצּבֶרג  (עמ' 104)
רובע אופנתי אך מחוספס,

שכיף לטייל בו ברגל וליהנות
ממסעדות מצוינות

ומחיי־הלילה התוססים
ביותר בברלין.

ברלין
חלוקה לאזורים

19 18 

לגלות את העיר האמיתית

ברלין
אצל המקומיים

מסעדת אוכל מהיר ליד קֹוטּבּוֶסר טֹור )עמ' 106(
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פלֹומרקט ָאם ָמאּוֶארּפארק )עמ' 131( סיבוב ברים בקֹוטי 
)עמ' 106(

W ברים מכל מין
W אוכל מהיר ומשביע

מהר מאוד תבינו שבברלין 
אין מחסור באלכוהול. כמה 

מהברים המדליקים בעיר, 
לדעתנו לפחות, שוכנים 

באזור התוסס שליד תחנת 
 ,Kottbusser Tor האּו־ּבאן

במרחק הליכה נוח זה מזה. 
בין אם אתם מעדיפים בירה 

או קוקטיילים, לא תתקשו 
למצוא כאן בר לטעמכם.

אחר הצהריים 
בֶּברגָמְנקיץ )עמ' 70(

W קניות מגוונות
W פינות שלוות

ֶּברגָמנשטראֶסה רצוף בתי־
הקפה, הוא לבה של 

ֶּברגָמנקיץ, מהשכונות השלוות 
והבורגניות ביותר במערב 

קרֹויצֶּברג. אחרי סיבוב קניות 
קצר, בואו לכאן כדי ליהנות 

ממרחבים פתוחים בנמל־
התעופה שהפך לפארק 

עירוני, כדי להרהר בעוז הרוח 
האנושית במצבה לרכבת 

האווירית של ברלין, או כדי 
לשתות בירה על הגבעה 
שהעניקה לקרֹויצֶּברג את 

שמו.

מסע תגליות בנֹויֶקלן 
)עמ' 116(

W מעוז יצירתי ובועט
W סיבוב בין ברים אתניים

הלהיט העדכני בברלין הוא 

רובע חסר מנוחה ורב־
תהפוכות, רעב לגיוון 

וליצירתיות. הטיול כאן יפקח 
את עיניכם לחידושים ואולי 

גם יעניק לכם הצצה אל 
מגמות עתידיות. אנו מציעים 

כמה נקודות מוצא לסיור 
ברובע, אך אם תתחברו לרוח 
היצירתית והעצמאית, תוכלו 

לגלות אותו בעצמכם.

יום א' בָמאּוֶארפארק 
)עמ' 130(

W שוק פשפשים וקריוקי
W תרבות קפה

כשמדובר בָמאּוֶארּפארק, 
אנחנו חייבים להסכים עם 

עשרות אלפי המקומיים 
והתיירים: אין הרבה מקומות 

אחרים שעדיף לבלות בהם 
את יום א', במיוחד בקיץ: שוק 

פשפשים נפלא, קריוקי 
מקפיץ תחת כיפת השמיים, 

מנגלים ומופעי מוסיקה - 

והכל בשטח שחצתה בעבר 
חומת ברלין והפך למקום 

המושלם לבילוי מהנה.

ֶשֶנֶּברג פנים רבות לו 
)עמ' 102(

W בתי־קפה תוססים
W בוטיקים ייחודיים

רובע ֶשֶנֶּברג, העומד לרוב 
בצלם של קּורפירסֶטנדאם 

ממערב ושל קרֹויצֶּברג 
ממזרח, ראוי לאור הזרקורים 
גם בזכות עצמו. זוהי שכונת 

מגורים מגוונת ומרתקת, שבה 
מתחככים זה בזה אנשי 

עסקים בחליפות אפורות, 
הומואים בליינים, היפים 

לשעבר ומהגרים טורקיים. 
בתי־הקפה הרבים שבשכונה 
הם המקום המושלם לצפייה 

בעוברים ושבים.

אחרי שתבקרו באתרי החובה, בואו לגלות את העיר מקרוב. צירי קניות מגוונים, אזורי 
מגורים מקסימים, שכונות המשנות את גונן כזיקית, מתחמי בליינות פרועים וחלופה 

מרתקת לשעמום של שבת - כולם מרכיבים בברלין של המקומיים.

עוד מקומות מעניינים 
שאהובים על המקומיים: 

קניות נוצצות )עמ' 39(

משקה עם נוף )עמ' 52(

'אסיה הקטנה' )עמ' 95(

קונצרטים של יום א' )עמ' 85(

ָהאּוס שוורֶצנֶּברג )עמ' 82(

דוכני האוכל של יום ה' 
)עמ' 162(

המתחם העירוני )עמ' 126(

בתי־הקפה של 
קנאְקשטראֶסה )עמ' 136(

אצל המקומיים 13 12 

למידע נוסף, ראו שימושון )עמ׳ 175(.

המטבע
אירו )€(

השפה
גרמנית )אך רבים מדברים אנגלית(

אשרה
אזרחי ישראל, כמו גם אזרחי מדינות 
רבות אחרות, אינם זקוקים לאשרה )ויזה( 
לשהות של עד שלושה חודשים בגרמניה.

כסף
יש בעיר כספומטים רבים. התשלום 
במזומן הוא הנפוץ ביותר; בבתי־עסק 
רבים לא מכבדים כרטיסי אשראי.

טלפונים ניידים
אפשר להשתמש בטלפונים ניידים 
בטכנולוגיית GSM900/1800, ולהתקין 
בהם כרטיס SIM מקומי.

שעון
שעון גרמניה מאחר את שעון ישראל 
בשעה. את השעון מזיזים שעה אחת 
קדימה ביום א׳ האחרון של מרץ, ובחזרה 
ביום א׳ האחרון של אוקטובר.

טיפים
למלצרים 10%, לברמנים 5%, לנהגי 
מוניות 10%, לסבלים אירו או שניים 
למזוודה, לחדרניות €1-2 ליום, לשרתים 
בבתי־שימוש ציבוריים €0.50.

הגעה ועזיבה
רוב התיירים נוחתים באחד משני נמלי־התעופה 

www.berlin-airport.( של ברלין: ֶטֶגל או ֶשֶנֶפלד
de(. ָהאּוּפטּבאנהֹוף )Hauptbahnhof(, תחנת 

הרכבת המרכזית של ברלין, נמצאת במרכז העיר, 
ואילו ZOB, תחנת האוטובוסים המרכזית, רחוקה 

יותר במערב העיר.

A מנמל התעופה ברלין־ֶטֶגל

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 

אוטובוס אקספרס TXLאלּכסנדרּפלאץ

אוטובוס אקספרס X9קּורפירסֶטנדאם

אוטובוס 109 קרֹויצֶּברג/קֹוטּבּוֶסר טֹור
ל-Uhlandstrasse, ומשם 

U1 בקו

אוטובוס X9 ל-Ernst ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ
Reuter-Platz, ומשם בקו 

U2

A מנמל־התעופה ֶשֶנֶפלד

אמצעי תחבורה מומלץ יעד 

רכבת אקספרס אלּכסנדרּפלאץ
S9 ,)RE7 או RB14(

תחנת הרכבת 
Zoologischer Garten

רכבת אקספרס

רכבת אקספרס קרֹויצֶּברג/קֹוטּבּוֶסר טֹור
לאלּכסנדרּפלאץ ומשם 

U8 בקו

אוטובוס אקספרס ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ
לפרידריכשטראֶסה, 

 S2 ,S1 ומשם בקווים
S25 או

L מָהאּוּפטּבאנהֹוף
אל תחנת הרכבת המרכזית של ברלין מתנקזים 
קווי אוטובוס, חשמלית ורכבות אּו־ּבאן וֶאס־ּבאן.

J מתחנת האוטובוסים המרכזית 
)ZOB(

התחנה נמצאת במרחק הליכה קצר מתחנות 
האּו־ּבאן והֶאס־ּבאן.

תחבורה
בברלין פועלת רשת ענפה ואמינה של תחבורה 

ציבורית, כולל רכבת תחתית )אּו־ּבאן(, רכבת קלה 
)ֶאס־ּבאן(, אוטובוסים וחשמליות. כרטיס אחד תקף 

לכל אמצעי התחבורה, ויש גם מגוון כרטיסים 
לנסיעה חופשית. את הכרטיסים יש להחתים לפני 

העלייה לאוטובוס או לקרון. לתכנון הנסיעה, היכנסו 
www.bvg.de לאתר

X אּו־ּבאן
הדרך היעילה ביותר להתנייד בברלין היא ברכבת 

התחתית )U-Bahn(, שנוסעת מ־4:00 עד חצות 
וחצי בימים א׳-ה׳, וכל הלילה בימים ו׳ ושבת 
ובחגים. בלילות א׳-ה׳ משלימים את השירות 

אוטובוסי לילה שנוסעים מדי חצי שעה.

b ֶאס־ּבאן
הרכבת הקלה )S-Bahn( עוצרת בתחנות מעטות 

מאלה של האּו־ּבאן ולכן מתאימה יותר לנסיעה 
למרחקים ארוכים. גם תדירות הקווים נמוכה יחסית, 

אך שעות הפעילות דומות לאלו של האּו־ּבאן.

J אוטובוס
הנסיעה באוטובוס אטית יותר, אך מאפשרת 

להתרשם מהעיר בזול. רוב הקווים נוסעים בתדירות 
גבוהה יחסית, משעה 4:30 עד חצות וחצי; את 

השירות משלימים אוטובוסי לילה שנוסעים כל חצי 
שעה. קווי הֶמטרֹוּבּוס )M19 ,M1 ;MetroBus וכן 

הלאה( נוסעים 24 שעות ביממה.

U חשמלית
חשמליות נוסעות רק ברבעים המזרחיים של העיר. 

קווי החשמלית )M2 ,M1 וכן הלאה( נוסעים 24 
שעות ביממה.

H אופניים
בעיר יש שבילי אופניים ייעודיים, ותחנות השכרה 
רבות. מותר להעלות אופניים לקרונות המסומנים 

בהתאם ברכבות הֶאס־ּבאן והאּו־ּבאן.

K מונית
אפשר לעצור מוניות ברחוב; הנסיעה במונית זולה 

יחסית אך אינה מומלצת בשעות העומס.

K אּוֶּבר
שירות ההסעות השיתופי היחיד שפועל בברלין הוא 

uberTaxi. המחירים זהים למקובל במוניות 
הרגילות, וכוללים עמלה לתשלום בכרטיס אשראי 

.)€1.50(

תקציב יומי
טווח המחיר הזול: עד €100 

W  €10-30 :מיטה בחדר משותף
W  €5-15 :דמי כניסה למועדון
W  €7 :חופשי־יומי לנסיעה בתחבורה ציבורית

טווח המחיר הבינוני: €100-200 
W  €80-120 :דירה פרטית או חדר לזוג
W  €25-40 :ארוחת ערב של שתי מנות ויין
W  €10-20 :טיול מודרך

טווח המחיר היקר: מעל €200 
W  €160דירה נאה או חדר לזוג במלון פאר: מ־
W   ארוחת ערב של שתי מנות ויין במסעדת

יוקרה: €70
W  €25 :נסיעה במונית

אתרי אינטרנט מועילים
 )www.lonelyplanet.com/berlin( לונלי פלנט

מידע רב על אתרים, הזמנת מלונות מקוונת, 
פורום מטיילים ועוד.

www.visitberlin.de( Visit Berlin( רשות 
התיירות הרשמית של ברלין.

www.museumsportal-( Museumsportal
berlin.de( שער הכניסה למוזיאונים של ברלין.

 )www.residentadvisor.net( Resident Advisor
מדריך למסיבות ולמועדונים.

תכנון מוקדם
חודשיים־שלושה מראש הזמינו כרטיסים 

לפילהרמונית של ברלין, לשטאטסאֹוֶּפר, לאוסף 
ּבֹורֹוס ולאירועים חשובים.

עד חודש מראש הזמינו ברשת כרטיסים לביקור 
בכיפת הרייכסטאג, וכן למוזיאון ֶּפרגאמֹון 

ולמוזיאון החדש.
עד שבועיים מראש הזמינו שולחן במסעדות 

אופנתיות או עטורות כוכבי מישלן, בייחוד 
לארוחת ערב בימים ו׳ ושבת.

לפני הנסיעה חשוב לדעת
חשוב לדעת 17 16 

Kurzstrecke( של עד שני 
ק"מ, אך הוא תקף רק 

כשעוצרים מונית ברחוב 
ומבקשים מהנהג את 

התעריף המיוחד עוד לפני 
הפעלת המונה.

שימושון
שעות פתיחה

בוטיקים רבים וחנויות קטנות 
נפתחים רק ב־12:00 ונסגרים 

ב־18:00 או ב־19:00.
ברים מ־19:00 עד 1:00 או 

מאוחר יותר
מועדונים מ־23:00 עד 5:00 

או מאוחר יותר
מסעדות 11:00-23:00

חנויות ב׳-שבת 10:00-20:00
מרכולים מ־8:00 עד 20:00 או 

עד מאוחר יותר; כמה מהם 
24 שעות ביממה

כרטיסי הנחה
 Berlin Welcome Card

www.berlin-(
welcomecard.de( הכרטיס 

מזכה מבוגר אחד ועד 
שלושה ילדים )עד גיל 14( 
בנסיעה חופשית בתחבורה 

הציבורית, וכן בהנחה של 
50% בדמי הכניסה ל־200 
אתרים וסיורים מודרכים; 

תקף עד שישה ימים.
www.( CityTourCard

citytourcard.com( דומה 
 ,Berlin Welcom Card-ל

אבל זול יותר ומעניק פחות 
הנחות.

Museumspass Berlin יקנה 
לכם כניסה חופשית לתצוגות 

הקבע בכ־50 מוזיאונים 
בברלין במשך שלושה ימים 

רצופים. הוא עולה €24 )€12 
בהנחה( ונמכר בכל לשכות 
המידע לתיירים ובמוזיאונים 

המשתתפים.

חשמל

 
230V/50Hz

במקרה חירום
אמבולנס )112%(

מכבי־אש )% 112(
משטרה )% 110(

כסף
הדרך הנוחה   §

ביותר להשיג כסף 
מזומן היא למשוך אותו 

מכספומט )ֶגלָדאּוטֹומאט, 

Geldautomat( שמכבד 
כרטיסי אשראי בינלאומיים. 

למניעת הפתעות, בררו 
מראש כמה עמלה יגבו מכם 
ומהי תקרת המשיכה היומית.

כסף מזומן הוא אמצעי   §
התשלום הנפוץ ביותר 

בגרמניה;

כרטיסי אשראי הופכים   §
נפוצים יותר )במיוחד 

במלונות, במסעדות ובחנויות 
יוקרה(, אך מומלץ לשאול 

מראש.

לדיווח על כרטיס   §
אשראי שאבד או נגנב, חייגו 

 .116-116 %

חגים
חנויות, בנקים, משרדי 

ממשלה ומשרדים פרטיים 
סגורים בחגים הלאומיים 
 )gesetzliche Feiertage(

הבאים:
ראש השנה האזרחית 

)Neujahrstag( 1 בינואר
פסחא )Ostern; יום שישי 

הטוב, ימים א׳ וב׳ של 
הפסחא( סוף מרץ/אפריל

 Christi( חג העלייה
Himmelfahrt( 40 יום אחרי 

הפסחא ותמיד ביום ה׳
 1 )Maifeiertag( 1 במאי

במאי
ּפנָטקֹוסט )Pfingsten; יום 

א׳/ב׳ של חג ֶּפנָטקֹוסט( מאי/
יוני

אּו־ּבאן
הרכבות )U2 ,U1 וכן   §

הלאה( נוסעות משעה 4:00 
עד חצות וחצי, ובימים ו׳ 

ושבת ובחגים כל הלילה )כל 
.)U55-ול U4-הקווים פרט ל

בלילות א׳-ה׳ משלימים   §
את השירות אוטובוסי לילה 

שנוסעים מדי חצי שעה.

ֶאס־ּבאן ורכבת
הקווים )S2 ,S1 וכן   §

הלאה( נוסעים משעה 4:00 
עד חצות וחצי, ובימים ו׳ 
ושבת ובחגים כל הלילה.

ליעדים מרוחקים יותר   §
 .RE-ו RB מגיעים קווי
ברכבות הללו תזדקקו 

 Deutsche או ABC לכרטיס
 ;01806-99-66-33 %( Bahn

.)www.bahn.de

אוטובוס
האוטובוסים בברלין   §

נוסעים בתדירות גבוהה, 
משעה 4:30 עד חצות וחצי.

בכל שעה אחרת   §
מחליפים אותם אוטובוסי 

לילה )N23 ,N19 וכן הלאה(.

קווי הֶמטרֹוּבּוס   §
)M41 ,M19 ;MetroBus וכן 

הלאה( נוסעים 24 שעות 
ביממה.

כרטיסים שתקנו אצל   §
הנהגים עצמם אין צורך 

להחתים.

חשמלית
חשמליות   §

)Strassenbahn( נוסעות רק 
ברבעים המזרחיים של העיר.

§   M2 ,M1( קווי החשמלית
וכן הלאה( נוסעים 24 שעות 

ביממה.

אופניים
בהרבה מלונות ואכסניות   §

משאילים אופניים לאורחים; 

לחלופין, אפשר לשכור 
אופניים באחת התחנות 

הפזורות בעיר.

אפשר להעלות אופניים   §
לקרונות מיוחדים ברכבות 
האּו־ּבאן והֶאס־ּבאן )חפשו 

את לוגו האופניים(, וכן 
לאוטובוסי הלילה )בימים 
א׳-ה׳ בלבד( ולחשמליות; 

לשם כך, יש לקנות עבורם 
כרטיס מיוחד לאופניים 

 ;Fahrradkarte ,ָפָרדקארֶטה(
.)€1.90

§  www.bbbike. באתרים
 www.vmz-info.de-ו de

תוכלו לתכנן מסלולי נסיעה 
לאופניים בעיר.

מונית
אפשר לעצור מונית   §

ברחוב, לגשת לתחנת 
המוניות הקרובה או להזמין 

בטלפון. בלילות, עומדות 
מוניות מחוץ לתיאטראות, 

למועדונים ולשאר מקומות 
הבילוי.

תעריף הבסיס הוא   §
€3.90, עוד €2 לק"מ בשבעת 
הק"מ הראשונים ו־€1.50 לכל 

ק"מ נוסף.

על תשלום בכרטיס   §
אשראי תשלמו עמלה בסך 

€1.50. נהוג לתת טיפ 
בשיעור של כ־10%.

בברלין נהוג גם תעריף   §
מיוחד )€5 בלבד( לנסיעות 

קצרות )קּורצשטֶרֶקה, 

קניות בשעות מאוחרות וביום א׳

אחד המוסדות שמקלים על החיים בברלין הוא  §
השֶּפטָקאּוף )Spätkauf; שֶּפטי בפי המקומיים( - חנויות 
מכולת קטנות המצוידות במצרכי יסוד ופתוחות משעות 

הערב המוקדמות עד 2:00 ואף מאוחר יותר.
מספר מרכולים פתוחים עד חצות, ואחדים אף  §

פתוחים 24 שעות ביממה.
חנויות ומרכולים בתחנות הרכבת הראשיות  §

 )Friedrichstrasse ,Ostbahnhof ,ָהאּוּפטּבאנהֹוף(
פתוחים עד מאוחר וביום א׳.
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במדריך

סקירה מהירה
המפתחות שיסייעו 

לכם להבין את 
העיר ולהחליט מה 
תרצו לעשות ואיך

מדריך ברלין
האתרים והפעילויות 

המומלצים, שכונה 
אחר שכונה 

המיטב 
של ברלין

האתרים הטובים 
ביותר בעיר, 

ברשימות נוחות 
לתכנון טיולכם.

מידע שימושי
טיפים וטריקים 
לשיפור הטיול 

האתרים, המסעדות, הברים, החנויות 
והבילויים המומלצים שלנו:

 אתרים
 אוכל

 שתייה
 בילוי

 קניות

מספרים מקלים את מציאת האתרים 
במפות:

הסמלים הבאים יספקו לכם מידע חשוב 
על האתרים ועל בתי־העסק במדריך:

%  מספרי טלפון

h  שעות פתיחה

p  חניה

n  אסור לעשן

i  גישת אינטרנט

W  אינטרנט אלחוטי

v  מנות לצמחונים

E  תפריט באנגלית

c  מתאים לילדים

P  מתאים לחיות 
מחמד

g  אוטובוס

f  מעבורת

m  מטרו

j  רכבל

d  רכבת
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www. ;ממולאת בקצפת ומצופה קרמל
 51 rue ;בצרפתית בלבד ,stohrer.fr

2e ,Montorgueil; מנה: €11.50-14.90;
Étienne Marcel  m  ;7:30-20:30  h או 

.(Sentier

צרפתי €€€  L'Escargot
G4 ,56 'מפה עמ Y 21

שבלול ענק ומוזהב מקשט את חזיתו 
הירוקה של המוסד הפאריזאי הוותיק. כפי 
שניתן להבין מהשם, שבלולים מככבים גם 

בתפריט, לצד רגלי צפרדעים, סטייק 
שאטֹוּבריאן ברוטב ֵּבָארֶנז, אברים פנימיים 

ולובסטר המוגש בוער (פלאמֶּבה). עם 
אורחי העבר הידועים נמנו בין השאר 
הסופר מרסל ּפרּוסט וכוכבי הוליווד 

האמפרי בוגארט ולורן באקאל 
 38 rue ;01-42-36-33-51 x)

1er ,Montorgueil; תפריט: €80-150;
h א'-ו' לארוחת צהריים, מדי יום לארוחת 

.(Les Halles  m ;ערב

לשתות
בר  Harry's New York Bar

C2 ,56 'מפה עמ À 22
הבר היפהפה וספון־המהגוני העניק לעולם 

את הבלאדי מרי, כך לפחות מספרים; 
המשקה הידוע הוגש כאן לראשונה ב־1921, 

בעקבות המצאתו של מיץ העגבניות 
המשומר (כאן הומצא גם קוקטייל 'הלגונה 

הכחולה' ב־1960, אבל נסלח לכם אם לא 
ידעתם). במרתף ניתן להאזין לצלילי ג'אז 

 ;2e ,5 rue Daunou ;www.harrys-bar.fr)
 h א'-ה' 12:00-2:00, ו' ושבת עד 3:00, 

הפיאנו בר: ג'-ה' 22:00-2:00, ו' ושבת עד 
.(Opéra  m ;3:00

בר בר המינגוויי 

C2 ,56 'מפה עמ À 23

האגדה מספרת שהמינגוויי בכבודו 
ובעצמו השתתף במלחמת העולם השנייה 

בשחרורו של הבר ספון־העץ ומרופד העור 
(Bar Hemingway), כשהוא מנופף 

במכונת ירייה. כיום מקושט הבר הזה 
שבמלון ריץ בצילומים שצילם הסופר 

הנודע, ומגישים בו את המרטיני הכי טוב 
www.) בעיר. מומלץ לדפוק הופעה
 15 place ,מלון ריץ ;ritzparis.com

  ;18:30-2:00  h  ;1er ,Vendôme
.(Madeleine או Concorde m

בית־תה אנֶז'לינה 

C3 ,56 'מפה עמ À 24

בית־התה היפהפה (Angelina) מ־1903, 
מאחורי אכסדרת העמודים של רּו ֶדה 

ריבֹולי, מפורסם כל כך בשוקו החם והסמיך 
שמוגש בו (עם קערית של קצפת), עד 

www.) שבחוץ משתרכים תורים ארוכים
angelina-paris.fr, בצרפתית בלבד; 226 
h ;1er ,rue de Rivoli ב'-ו' 7:30-19:00, 

.(Tuileries  m ;8:30שבת וא'  מ־

בר יין  Verjus
E3 ,56 'מפה עמ À 25

הצמד שמנהל את בר היין החדש מגיש 
כאן אוכל מתוחכם, ועד שתגיעו לפאריז 
אמור לפתוח גם מסעדה סמוכה. מומלץ 

www.) לעקוב אחר ההתפתחויות
 47 rue de ;verjusparis.com

h ;1er ,Montpensier ב'-שבת 
.(Tuileries  m ;18:00-23:00

  63לשתות

00000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00
00
0

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

¡

¡

¡

£

¡

¡

¡

¡

¡

¡

£

¡

£

¡

#

#
#
# #

#

#

#

#
#

#

#

#

#

þ

þ
þ
þ þ

þ

þ

þ

þ
þ

þ

þ

þ

þ

#

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

æ

æ

æ

æ

æ
æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ
æ

æ

æ
#ï

#

#

#

#

#

#

#

#

#

ú

ý

ý

û

û

û

ý

ú

ú

#

Pont
Royal

Pont de la
Concorde

Pont du
Carroussel

8e

7e

9e

Seine

Pl J
Rouché

Pl de la
Madeleine

Cour
Napoléon

Square
Louis
XVI

Pl Ch
Garnier

Pl Diaghilev

Pl de
l'Opéra

R
 d

e
M

og
ad

or

R
 S

cr
ib

e

R Daunou
R

 S
te

-A
nn

e

R 
Sc

rib
e

R 
Tr

on
ch

et

R d
e 

la
 P

ai
x

R Gluck

R 
du

 B
ac

R Auber

Av de l'O
péra

R
 H

al
év

y

R du QuatreSeptembre

R de Rivoli R
 d

e 
Ri

ch
el

ie
u

Bd Haussmann

Q Anatole France

Av des
Champs-Élysées

Bd
M

alesherbes

Q des Tuileries

Q des Tuileries

R 
Ro

ya
le

Q Voltaire

R La Fayette

Bd des Italiens

Av
 d

u 
G

én
ér

al
 L

em
on

ni
er

R

R
 V

ig
no

n

R de la Chaussée

d'Antin

R du Mont Thabor

R 
St

-R
oc

h

R 
Cam

bo
n

R
 d

e 
l'A

rc
ad

e

R St-Honoré

R des Mathurins

R de Provence

R 
d'

An
jo

u

R de Sèze

R 
d'

Al
ge

r

R 
G

ai
llo

n
R

du
H

el
de

r

R
 D

uphot

R Thérèse

R des Capucines
R DanielleCasanovaAv Gabriel

R de Surène

Bd des Capucines
R du Faubourg St-Honoré

R St-Honoré

Auber

Musée
d'Orsay

Pyramides

Chaussée
d'Antin

Opéra

Concorde

Madeleine

Tuileries

Palais Royal –
Musée du Louvre

Havre
Caumartin

Quatre
Septembre

Roissybus

Paris Convention &
Visitors Bureau

6

1

8

22
23

24

17

16

14

42

3639

35
34

46

38 37

49

44
47

48

40

43

30

33

27

9

7

2

3

10

5

4

3

2

1

A B C D

For reviews see 
E Top Sights p48
æ Sights p58
ú Eating p60
û Drinking p63
ý Entertainment p64
þ Shopping p66

ָ ֶ ֶ

ֶ
ָ

ֶ ֶ

ֶ ֶ

ֶ

ֶ

E

æ
ú
û
ý
þ

ֵ

ֶ

57  

מדריך ברלין 
של לונלי פלנט

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
נועדו להכניס אתכם ישר ללבה של 

העיר.
הם כוללים את כל האתרים שאסור 

להחמיץ, לצד טיפים שיהפכו את 
הביקור לבלתי־נשכח. כדי להקל על 

ההתמצאות חילקנו את ברלין 
לאזורים והוספנו מפות ברורות, 
שיעזרו לכם למצוא את דרככם 

ולהגיע בדרך הקצרה ביותר ממקום 
למקום. כתבינו המומחים חיפשו 
ומצאו את הדברים טובים ביותר 

בעיר: מסלולי הליכה, מסעדות, חיי 
לילה, חנויות ועוד. רוצים להשתלב 

בסביבה? תת־הפרק אצל המקומיים 
יביא אתכם למקומות החמים ביותר, 

שם תוכלו לחוות את ברלין 
האמיתית.

וכמובן, אי אפשר בלי המידע 
השימושי הנחוץ לטיול מוצלח: 

מסלולי הליכה לביקורים קצרים, 
מידע על אמצעי התחבורה וכמה 

טיפ לתת לברמן שמוזג לכם משקה 
בסוף היום.

מדריכי כאן ועכשיו של לונלי פלנט 
יבטיחו לכם חוויה מהנה ומוצלחת.

ההתחייבות שלנו
אתם יכולים לסמוך על המידע 

במדריכים שלנו: כותבי לונלי פלנט 
שבים ומבקרים במקומות הכלולים 

במדריך לקראת כל מהדורה חדשה. 
אתם יכולים להיות בטוחים כי 

הסיקור שלנו נטול פניות: אנחנו לא 
מקבלים טובות הנאה בתמורה 

לסיקור חיובי.

חשוב לדעת
 מידע חיוני 

לטיול מוצלח

חלוקה לאזורים
כדי שתדעו מה נמצא 

והיכן

עיקר האתרים
מצו את המרב 
מביקורכם בעיר

אצל המקומיים
הזדמנות להרגיש כמו 

תושבים ליום אחד

מסלולי הליכה
היכרות עם העיר ברגל

המיטב של ברלין
חוויות בלתי נשכחות

תחבורה
לנסוע כמו המקומיים

שימושון
כולל מידע על מקומות 

לינה
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מצדיק נסיעה:
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 סקירה
מהירה 

ברוכים הבאים לברלין

ברלין אוהבת את החיים הטובים ומתנפלת בתאווה על השולחן העשיר הערוך 
בפניה  בתי־הקפה, הברים, המועדונים ומופעי הקברט בעיר, רוויים אנרגיה 

מידבקת  בוטיקים עצמאיים ומסעדות חדשניות מתחרים על תשומת הלב מול 
מוזיאונים ברמה עולמית ושרידים היסטוריים מרהיבים  אתם יכולים להתמקד 

באתרי החובה או סתם לשוטט בלי מטרה מוגדרת - בברלין הכל אפשרי, והחוויה 
תמיד מרגשת ובלתי־נשכחת 

7



עיקר האתרים
ברלין

הרייכסטאג וקריית הממשלה 
)עמ' 24(

נוף מרהיב נשקף מכיפת הזכוכית המרשימה 
של הרייכסטאג, מקום מושבו של הפרלמנט 

הגרמני, בלב קריית הממשלה החדשה של 
המדינה המאוחדת.

שער ּבראנֶדנּבּורג )עמ' 26(
קיסרי פרוסיה, נפוליאון והיטלר צעדו כולם 

דרך שער העיר הניאו־קלאסי, שבמשך שנים 
רבות נותר זנוח בצדה המזרחי של חומת ברלין 

אך הפך לסמלה של גרמניה המאוחדת.

מוזיאון ֶּפרגאמֹון )עמ' 42(
הביקור כאן הוא מסע בעקבות היוונים, 

הרומים ועמים עתיקים אחרים, שהקימו מבני 
ענק המעידים על תרבותם המפוארת.

המוזיאון החדש )עמ' 46(
המלכה המצרית ֶנֶפרטיטי היא הדיירת 

הנודעת ביותר במוזיאון החשוב, ששוחזר ביד 
אמן בפיקוחו של דייוויד צ'יֶּפרפילד, ואוספיו 

כוללים מגוון עשיר של מוצגים, החל בתקופה 
הפרהיסטורית.

אתר הזיכרון לחומת ברלין 
)עמ' 74(

למרבה האירוניה, אתר התיירות החשוב 
ביותר בברלין, הוא מבנה שאינו קיים עוד. 

ובכל זאת, חשוב לבקר כאן כדי להבין לעומק 
את החיים בצל החומה.
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אנדרטת השואה )עמ' 28(
פיטר אייזנמן ממחיש את השמדתם 

המזוויעה של יהודי אירופה בידי הגרמנים, 
במבוך רחב־ידיים של קוביות בטון בגבהים 

שונים, המזכירות בצורתן מצבות בבית־
קברות.
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המוזיאון היהודי 
)עמ' 62(

סיפורם בן האלפיים של יהודי 
גרמניה מרתק ומפעים, אך 

מרגשת לא פחות השפה 
האדריכלית קורעת־הלב, 

המשתקפת במבנה מצופה 
האבץ שתכנן האדריכל הנודע 

דניאל ליֶּבסקינד.

איסט סייד גאלרי 
)עמ' 120(

בקטע הארוך ביותר ששרד 
מחומת ברלין תרגמו יותר 

ממאה אמנים את תחושותיהם 
עם נפילת החומה לציורי־קיר 

משעשעים או רבי־רושם.

שלֹוס ופארק 
סאן־סּוסי )עמ' 140(

קשה לעמוד בפני קסמו של 
מתחם הארמונות העצום הזה 

מהמאה השמונה־עשרה, 
שנבנה עבור פרידריך הגדול 
בּפֹוטסדאם, במרחק נסיעה 

קצר ברכבת מברלין.

שלֹוס 
שארלֹוֶטנּבּורג 

)עמ' 98(
שליטי פרוסיה ידעו ליהנות 

מהחיים, כפי שתגלו 
כשתבקרו בחדרי המגורים 

המצועצעים של הארמון 
המפואר, הנושק לגן ירוק 

ומטופח.

גלריית הציורים 
)עמ' 56(

רמברנדט, ָקָרוואג'ֹו וגם 
ּבֹוטיֶצ'לי, ֶורמיר, רּוֶּבנס 

ואחרים. הנפש נישאת לגבהים 
חדשים לנוכח מאות שנים של 

יצירות מופת מאת האמנים 
המובילים באירופה.

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 
)עמ' 60(

במקום שבו השתרעה בשנות 
העשרים הגרסה המקומית 

לטיימס סקוור, נבנה רובע של 
מלונות, משרדים ומרכזי פנאי 
ובילוי המספקים חלון ראווה 

לכישרונם של בכירי 
האדריכלים של זמננו, בהם 

ֶרנצֹו פיאנו וֶהלמּוט יאן.
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 ,151 ,149 ,147

ראו גם תחת שמות 
האזורים

מסעדות 162-63, 
ראו גם אינדקס 

אוכל ותחת שמות 
האזורים

מרטין־גרֹוּפיּוס־ָּבאּו 
Martin-Gropius-

66 Bau
)ה(מרכז המדעי 

 Science ספקטרום
 Center Spectrum

174
מרכז התגליות 

 Legoland לגולנד
 Discovery Centre

174
משחקי מחשב, 

מוזיאון 
Computerspiel-

174 museum

נ
 Neue נֹוֶייה ואֶכה

35 Wache
 Neukölln נֹויֶקלן
116 ,116-17
נֹוֶלנדֹורְפּפלאץ 

 Nollendorfplatz
103

נכים, מטיילים 
182-83

ס
 Sony סוני סנטר

61 Center
סיפורה של ברלין 

90-91

ע
עיקר האתרים 8-11, 

12-13
עלויות 16, 181

פ
פאלקּפלאץ 

131 Falkplatz

ּפאריֶזר ּפלאץ 
27 Pariser Platz

 Park פארק סאן־סּוסי
 ,11 Sanssouci
142 ,140-143

פארקים וגנים 173
ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 

 Potsdamer Platz
64 ,60-61 ,10

ּפֹוטסדאֶמר ּפלאץ 
והאזור 54-69, 64

אוכל 66-68  
אתרים 56-63,   

65-66
בידור 69  

מסלולים מומלצים   
55

קניות 69  
שתייה 68  

תחבורה 55  
פֹולקספארק 

פרידריכסָהיין 
 Volkspark

124 Friedrichshain
פנורמה-ּפּונקט 

 Panoramapunkt
61

ֶּפרגאמֹון, מוזיאון 
 Pergamonmuseum

44 ,42-45 ,9
פרידריכסָהיין 

 Friedrichshain
122-123 ,118-27

אוכל 124-25  
אתרים 120-21,   

124
בידור 127  

מסלולים מומלצים   
119

קניות 127  
שתייה 125-27  

תחבורה 119  
ֶפרנֶזטּורם 

49 Fernsehturm
ּפֶרנצָלאּוֶאר ֶּברג 

 Prenzlauer Berg
132-33 ,128-39

אוכל 134-37  
אתרים 134  

מסלולים מומלצים   
130 ,130-31 ,129

קניות 139  
שתייה 137-39  

תחבורה 129  

צ
ֶצ׳קּפֹוינט צ׳רלי 
 Checkpoint

65 Charlie

ק
קברט 92

קֹולוויְצּפלאץ 
134 Kollwitzplatz

קּולטּורּבָראּוֶאראי 
 Kulturbrauerei

134
קּולטּורפֹורּום 

69 Kulturforum
קּורפירסֶטנדאם 

 Kurfürstendamm
88-89 ,86-97

אוכל 93-95  
אתרים 90-93  

מסלולים מומלצים   
87

קניות 96-97  
שתייה 95-96  

תחבורה 87  

קנאְקשטראֶסה 
136 Knaackstrasse
קניות 139, 164-65, 

ראו גם אינדקס 
קניות

)ה(קרב על ברלין 34
 Kreuzberg קרֹויצֶּברג

108-09 ,104-15
אוכל 110-12  

אתרים 110  
בידור 115  

מסלולים מומלצים   
106 ,106-07 ,105

קניות 115  
שתייה 112-13  

תחבורה 105  
קריוקי 131

קריית הממשלה 8, 
24-25

קרל-מרקס-ָאֶלה 
 Karl-Marx-Allee

124
ֶקֶתה קֹולוויץ, מוזיאון 

Käthe-Kollwitz-
93 ,91 Museum

ר
Reich� ג)ה(רייכסטא
37 ,24-25 ,8 stag
)ה(רייכסטאג, אזור 

30-31 ,22-39
אוכל 35-36  

אתרים 24-29,   
32-35

בידור 38  
מסלולים מומלצים   

23
קניות 38  

שתייה 37-38  
תחבורה 23  

רכבת 180
)ה(רכבת האווירית 

של ברלין, אנדרטה 
71

ש
שאמיסֹוּפלאץ 

71 Chamissoplatz
שֹויֶננפירֶטל 

 Scheunenviertel
76-77 ,72-85

אוכל 81-82  
אתרים 74-75,   

78-81
בידור 84  

מסלולים מומלצים   
73

שתייה 83  
תחבורה 73  

 ,51 Stasi ה(שטאזי(
157 ,153

)ה(שטאזי, בית־כלא 
157 Stasi Prison
)ה(שטאזי, מוזיאון 

153 Stasimuseum
שטֹולֶּפרשטייֶנה 

84 Stolpersteine
שיט, טיולים 50, 158

שלֹוס סאן־סּוסי 
 Schloss Sanssouci
142 ,140-43 ,11

שלֹוס שארלֹוֶטנּבּורג 
101 ,98-101 ,10

שלֹוסגארֶטן 
99 Schlossgarten
ֶשֶנֶּברג 102-03, 102

שעון 16
שעות פתיחה 

180-81

כ-ש 189 188 אינדקס



שפה 16, 184-85
שתייה 166-69, 

ראו גם אינדקס 
שתייה ותחת שמות 

האזורים

ת
תחבורה 17, 178-81, 
ראו גם תחת שמות 

האזורים
תקציב 16

Y אוכל

47 Allegretto
 Augustiner am

 Gendarmenmarkt
35

 Berlin Burger
117 International

25 Berlin Pavillon
131 Bird

162 Bite Club
 Brauhaus

52 Georgbräu
99 Brauhaus Lemke

110 Burgermeister
 Burgers & Hip Hop

162
 Café-Restaurant

 Wintergarten im
 Literaturhaus

93-94
63 Café Schmus

61 Caffe e Gelato
 Cantina Universale

121
36 Cha Chā

 Chamäleon Varieté
84

81 Chèn Chè
134-35 Chutnify

36 Cookies Cream
36 Crackers
71 36 Curry

Dachgartenrestau�
25 rant Käfer

110 Defne
94 Dicke Wirtin

111-12 eins44
 Fame Restaurant

125
117 Fräulein Frost

 Freischwimmer
110-11

Friedrichstadt-
84 Palast Berlin
93 Good Friends

36 Goodtime
135 Habba Habba
Helene-Schwarz-

61 Cafe
 House of Small

81 Wonder
 Hummus & Friends

81
 Industry Standard

117
36 Ishin

 Joseph-Roth-Diele
66

82 Katz Orange
 Konnopke׳s Imbiss

136
124 Lemon Leaf
137 Lucky Leek

 Markthalle Neun
112

 Max und Moritz
110

124 Michelberger
81 Muret La Barba

93 Neni
 Nobelhart &

68 Schmutzig
75 Ost-West Cafe

82 Pauly Saal
 Restaurant am
95 Steinplatz

Restaurant Fau�
94 bourg

 Restaurant Richard
111

 Restaurant Tim
68 ,66 Raue

29 Samadhi
94 Schleusenkrug

 Schneeweiss
124-25

Schwarzwaldstu�
82 ben

 Standard - Serious
136 Pizza

 Udon Kobo Ishin
52

136 Umami
136 W-Der Imbiss

 Weilands Wellfood
66

135 Zia Maria
Zum Schusterjun�

137 gen
 Zur Letzten Instanz

52
43 Zwölf Apostel

À שתייה

126 ://about blank
117 Ä

113 Ankerklause
138 Anna Blume

107 Apotheken Bar
37 Bar Tausend

95-96 Bar Zentral
138-39 Bassy

138 Becketts Kopf
 Berghain/Panorama

125 Bar
 Berliner Republik

37-38
 Bonanza Coffee

130 Heroes
138 Bryk Bar

83 Buck and Breck
126 Chapel Bar

 Clärchens Ballhaus
83

 Club der Visionäre
112

95 Diener Tattersall
103 Double Eye

68 Fragrances
53 GMF

71 Golgatha
139 Greifbar

127 Himmelreich
113 Hopfenreich

 Hops & Barley
126-27

House of Week�
53 end

75 Jää Äär
83 Kaffee Burger

117 Klunkerkranich

 3000 Kumpelnest
68-69

 Lost in Grub Street
37

107 Luzia
95 Monkey Bar

 Möve im
103 Felsenkeller

107 Otto Rink
83 Pier

 Prater Biergarten
137

107 Prinzipal
112 Ritter Butzke

107 Roses
 Salon zur Wilden

126 Renate
 Schwarze Traube

112
171 SchwuZ

169 Sisyphos
68 Solar

52 Strandbar Mitte
117 Thelonius

107 Trinkteufel
117 Vin Aqua Vin

113 Watergate
 Weinerei Forum

137
107 Würgeengel

 Zum Starken
137 August

V בידור

היכל הקונצרטים של 
 Konzerthaus ברלין

38 Berlin
הפילהרמונית של 
 Berliner ברלין

69 Philharmonie
96 A-Trane

 Astra Kulturhaus
127

 Bar Jeder Vernunft
96

 Bearpit Karaoke
131

 Bonbonmacherei
84

 Hochschule für
 Musik Hanns

38 Eisler
38 Komische Oper

115 Lido
85 Spiegelsaal
 Staatsoper im

 Schiller Theater
96

 Tipi am Kanzleramt
38

115 Wild at Heart

Á קניות
גאֶלרי לאפאֶייט 

 Galeries Lafayette
39

ָמרָהייֶנֶקה 
מרקטהאֶלה 

 Marheineke
71 Markthalle

פלֹומרקט ָאם 
ּבֹוקסהאֶגֶנר ּפלאץ 

 Flohmarkt am
 Boxhagener Platz

127
פלֹומרקט ָאם 
ָמאּוֶארּפארק 

 Flohmarkt am
131 Mauerpark

 KaDeWe ָקה.ֶדה.ֶוה
96-97

 1. Absinth Depot
85 Berlin

53 Alexa
 Ampelmann Berlin

85
 Antikmarkt am

127 Ostbahnhof
53 ausberlin

39 Berlin Story
 Berliner

97 Trödelmarkt
97 Bikini Berlin

 Bonbonmacherei
84

71 Colours
 Dussmann Das

39 Kulturkaufhaus
 Frau Tonis Parfum

39
 Hallesches Haus

115
115 Hard Wax

97 Käthe Wohlfahrt
 Kauf Dich Glücklich

85
 LP12 Mall of Berlin

69
97 Manufactum

103 Öz-Gida
 Rausch

 Schokoladenhaus
38-39

139 Saint Georges
117 Sing Blackbird

97 Stilwerk
 Trödelmarkt

139 Arkonaplatz
 Türkischer Markt

117
139 VEB Orange

115 VooStore
 Winterfeldt

 103 Schokoladen

ש-קניות 191 190 אינדקס
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