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Med Europas kanske billigaste (och maffigaste) bruncher, 
~ ett klubbliv en svensk bara kan drömma om, hipp shopping 

.~ och roliga människor sa är Berlin ett svarslaget weekend
alternativ. SOLO akte dit. 
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B
erlin - fattigt men sexigt, den nyaste 
staden i världen, en dei av världen 
snarare än en stad... Citalen om 
Tysklands hlNUdstad är manga och 

. nagol annat vore väl olänkbart. En 
sadan fnsläppt, hel och pulserande kultur hittar du 
nämligen inte pa sä manga andra ställen. Eller stad 
och stad. Egentl'gen bestär Berlin av tva helt olrka 
stadskärnor sam fortfarande, tjugo ar efler murens 
fall, är väldigt separerade. Om du besöker Berlin, 
eller snarare när du besöker Berlin, far du nästan 
bestämma dlg für stadsdei; öst eller väst. SOLO 
fäll säkJart för deI dekadenta, trendlga och alldeles 
underbara öst. 

GAUT 
Har du drömt om att uppleva den där bleka dörren 
pa en nerbombad gardsplan, knackningen pa dör
ren, ögonen i titth8Jet och värsta coola klubben pa 
Insidan? Da har du hittat rätt! Hälften av besöket 
i Berlin är k1ubbarna. Berlinarna Slälva är riktlga 
nattdjur och utelivel blandat; här festar börsmäk
laren med städerskan, inga konstigheter med 
det. Och förvänta dig inte att bli utslärlgd av en 
mesig Ijussignal: Här partar du i tva dygn, om du 
viiI. KJubbarna är sevärda I sig, eller vad sags om 
östberlinarnas gamla resebyra med takterass och 
makalös utsikt över Alexanderplatz, deI anonyma 
hotellets bakgard (där Paris Hilton festat lass) eller 
en sandstrand mitt I City? 

Bö~a kvällen med en prosecco, avsluta med 
brunch pa fashionabla Mandala suites. Utsikt över 
heia Berlin utlovas, samt en och annan celebritet 
om du har tur. 
Missa inte: Weekend club i Haus des Reisens pa 
Alexanderplatz. Tva väningar kJubb och takvaning 
med utsikt över heia Berlin. 

Skippa: De snofsigaste barerna i gamla Berlins 
stadskärna. Sterilt, dyrt och trakigt. 

SHOPPA 
Om utelivel är ett dragplaster är shoppingen ett 
annat. Visst, du hittar H&M, Zara, diverse Jeansfi
lialer och billiga tyska kedjor men vad du verkligen 
ska salsa pa är secondhand och deSign. Vintage 
eller retro - här finns allt. 

Eflersom Östberlin är stort sa bör du skriva 
upp var! du viii ga. Manga butiker ligger gömda 
och kan vara svara att hltla. Pa nätet hittar du de 
mest aktuella tipsen om var du gör fynden. 
Om du har pengar att röra dig med ska du inte 
glömma den tyska designen. Staden fullkomligen 
svämmar över av coola plagg och skor. Rör dig 
runt Hackescher Markt, du blir inte besviken. 
Missa inte: Gigantiska secondhand-kedjan 
Kleidermarkt med flera filialer. Här köper du kläder 
per kilo. Tyska H&M tenderar ocksä alt ha kvar 
de där trasorna som flög av hyllorna hemma i 
Sverige. 
Skippa: Varuhusen, om du inte är rik, och 
mar\<naderna utanför city, om du inte har väldigt 
mycket tid. Det tar tid att sortera. 

ÄT 
Billigt, ar ordet. Det sägs bland annat alt du hittar
 
den bästa falafeln I 8erlin, närmare bestärnt i my

siga turkkvarterel Kreuzberg. Här hittar du även
 
underbar kebab och meze. Lokalbefolkningen
 
röker vattenpipa och det är exotiskt och härligt.
 
Missa inte: All tysk matl Rlkta in dig pa de ge

nuina tyska ölhaken, här fär du de där gigantiska
 
schnizlarna du drömt om.
 
Skippa: När det kommer till mat sä flnns det
 
Inget du ska hoppa över, sa är det bara.
 

TA DIG DIT 
Det finns "era lagprisflygbolag som flyger tlll Berlin. 
SOLO valde Airberlln som en helg i oktober flyger 
sträckan Stockholm-Berlln för cirka 1000 kronor. 
Samma period flyger Ryanair for clrka 900 kronor, 
medan nagot dyrare Lufthansa erbjuder rutten 
GötebOrg-Berlin för 1 717 kronor. 

BO 
Hoteil är nte dyrt i Berlin. SOLO bodde pa bUdget 
kedjan Malninger med utmärkt läge i Prenzlauer 
Berg. Här kan du välja mellan en klassisk sovsal 
eller ett hotelIrum, aJlt trendigt designat och fräscht. 
Ett dubbelrum kostar cirka 600 kronor per person 
och natt. En sovplats i salen gar pa cirka 250 kro
nor. ViII du konstla till det väljer du überdesignade 
Arootel Velvet sam ligger mitt Ismeten i stadsdelen 
Mitte. Här delar du elt pahittigt dubbelrum för cirka 
500 kronor per person och natt. 

V/LLE DV EGE't'-.'iUGEN AKA ilLL f?ARB,~DO\ 
MEN f-j,~DE INT1: RAD' 
En timme utanför Berlin ligger vattenparken Tro
pical island där du kan bada, äta och sova över, 
allt i 30-gradig värrne. Väl] mellan att övernatta I 
täJt pa stranden eller i ett myslgl hus med balkong 
ach bada heia natten lang, här gar solen aldrig 
ner. Läs mer pa TropicaHslands.de. 


