
 

 

Βερολίνο 

 

 

Το Βερολίνο η πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπως προέκυψε από την ενοποίηση της χώρας, 

είναι μία σύγχρονη και εντυπωσιακή πόλη που από τον 12ο αιώνα εκφράζει την πρωτοπορία 

της Ευρωπαϊκής σκέψης και κουλτούρας.  Η πόλη που για 28 χρόνια ήταν χωρισμένη στην 

μέση, αφήνει στον επισκέπτη έντονη την γεύση του Ψυχρού Πολέμου.  Ίσως εξαιτίας όλου αυτού 

του ιστορικού βάρους, το Βερολίνο θέλει να αγκαλιάσει το μέλλον με τόση ενέργεια. Συνδυάζει 

αρμονικά την ιστορία, την κουλτούρα και τον κλασικισμό με το παρόν, το μοντέρνο, το 

σύγχρονο. Από τη μόδα μέχρι την αρχιτεκτονική του, το Βερολίνο ήταν πάντα προχωρημένο. Η 

πόλη κλέβει την παράσταση συνδυάζοντας αρμονικά τον underground χαρακτήρα της με την 

πολυτέλεια. Θα συναντήσετε τόσο τα κορυφαία σύγχρονα μουσεία, τις γκαλερί και την όπερα 

όσο και τα τα guerilla clubs, τους ναούς της γαστρονομίας μαζί με τις καντίνες των wurst και 

των έθνικ φαγητών. Υπάρχουν φορές που μοιάζει με ένα τεράστιο πάρτι. Όταν μιλάτε για μόδα, 

τέχνη, design και μουσική, αυτή είναι μια πόλη που πρέπει να επισκεφθείτε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Οι ιδανικοί μήνες για να επισκεφθείτε το Βερολίνο είναι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, με τη 

θερμοκρασία να είναι ιδανική και να φτάνει μέχρι τους 24˚C. Η περίοδος αυτή είναι η κατάλληλη 

για να απολαύσετε τον καφέ ή την μπύρα σας, να γυρίσετε όλη την πόλη και να ξεκουραστείτε 

στα καταπράσινα πάρκα του.  

 

 

 Βερολίνο-Θερμοκρασία 

 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάι Ιούν Ιούλ Αύγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) -2 -2 1 4 9 12 14 14 11 6 2 0 

Μεγ(°C) 3 4 9 13 19 22 24 24 19 13 7 4 

 

 

 

Με μία ματιά 

 
 Περπατήστε μέσα στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος των Εβραίων 

 Ταξιδέψτε στον Ψυχρό Πόλεμο στο Checkpoint Charlie 

 Επισκεφθείτε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου 

 Ζήστε στο Ανατολικό Βερολίνο μέσα στο Μουσείο DDR 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Γερμανία 

 Γλώσσα: Γερμανικά 

 Ζώνη Ώρας: -1 

 Νόμισμα: Ευρώ 

 Διάρκεια πτήσης: 2 ώρες και 55 λεπτά 

 

 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Χρήσιμες Πληροφορίες 
 

 Μετακινήσεις:  Η πόλη διαθέτει ένα εξαιρετικό δίκτυο αστικών συγκοινωνιών που 

περιλαμβάνει: λεωφορεία, τραμ, μετρό (U-Bahn), επίγειο σιδηρόδρομο (S-Bahn), όλα 

καλύπτονται από ένα ενιαίο εισιτήριο. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε 

συνάλλαγμα. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα 

στα καταστήματα ό,που υπάρχει η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Κατά την άφιξή σας στο Βερολίνο, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε τοπική 

κάρτα sim, αφού ισχύει η διεθνής περιαγωγή στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα (π.χ. 

κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ). Ωστόσο, προτού ταξιδέψετε σε μια χώρα 

εκτός Ελλάδας, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας σας, 

προκειμένου να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της υπηρεσίας διεθνούς περιαγωγής που 

εφαρμόζονται στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο οποίο είστε συνδρομητής. 

 
 

 

 

 

Συνδυάστε το ταξίδι σας στο Βερολίνο με: 

 
 Μόναχο 

 Αμβούργο 

 Δρέσδη 

 Μέλανα Δρυμό 

 Αλσατία  

 Χαϊδελβέργη 

 Στουτγάρδη 

 Νυρεμβέργη   

 

 

Δραστηριότητες 

 

 
1) Μουσείο της Περγάμου 

 

Αναμφίβολα το πλέον ενδιαφέρον μουσείο της 

γερμανικής πρωτεύουσας που στεγάζει ορισμένες 

από τις πιο διάσημες εκθέσεις αρχαιοτήτων στον 

κόσμο, πήρε το όνομα του από το διάσημο Βωμό 

της Περγάμου που κοσμεί την κεντρική είσοδο. 

Φιλοξενεί τρεις σημαντικές συλλογές, τη συλλογή 

ελληνικών και ρωμαϊκών αρχαιοτήτων, τη συλλογή 

αρχαιοτήτων από την Εγγύς Ανατολή και τη 

συλλογή Ισλαμικής Τέχνης. Έχουν μεταφερθεί και 

ξανακατασκευαστεί τόσο η Ρωμαϊκή Αγορά της 

Μιλήτου, όσο και η πύλη της Ιστάρ από τη 

Βαβυλώνα με καταπληκτικό αποτέλεσμα. 



 

2) Πύλη του Βρανδεμβούργου 

 

Η διάσημη Πύλη - σύμβολο του Βερολίνου 

βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο Ούντερ Ντεν 

Λίντεν και βασίστηκε στα Προπύλαια της 

Ακρόπολης των Αθηνών. Οι λιτοί δωρικοί κίονες 

περιστοιχίζονται από παραστάσεις παρμένες από 

την ελληνική μυθολογία. Στα πλάγια υπάρχουν δύο 

περίπτερα που κάποτε ήλεγχαν τη μετακίνηση από 

το Δυτικό προς το Ανατολικό Βερολίνο. Πάνω στην 

πύλη δεσπόζει το Τέθριππο της Νίκης. 

 

 

 

 

3) Τείχος του Βερολίνου 

 

Το Τείχος που κάποτε χώριζε το Βερολίνο στο 

δυτικό - καπιταλιστικό και στο ανατολικό -

σοσιαλιστικό έχει κατεδαφιστεί σχεδόν 

ολοκληρωτικά. Ωστόσο στο σημείο αυτό έχει 

διασωθεί ένα τμήμα μήκους 1300 μέτρων που από 

το 1990 αποτελεί τη διάσημη East Side Gallery. 

Πάνω στο τείχος 118 καλλιτέχνες από 21 χώρες 

έχουν ζωγραφίσει ενδιαφέροντα γκράφιτι, το πιο 

διάσημο εκ των οποίων είναι το φιλί στο στόμα του 

Μπρέζνιεφ και του Χόνεκερ, ηγετών της Σοβιετικής 

Ένωσης και της Ανατολικής Γερμανίας 

 

 

 

 

4) Γερμανικό Κοινοβούλιο (Deutscher Bundestag) 

 

Είναι το κτήριο που στεγάζει το Γερμανικό 

Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στο Βερολίνο. 

Ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1881 από την γερμανική 

βουλή. Δίπλα στο νεοκλασικό κτίριο συνεδρίασης 

του Γερμανικού Κοινοβουλίου χτίστηκε στα τέλη του 

20ου αιώνα ένας γυάλινος ελλειπτικός τρούλος, ο 

οποίος είναι επισκέψιμος και μάλιστα δωρεάν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Πύργος της Τηλεόρασης (Φέρζεντουρμ) 

 

Είναι ένα από τα ψηλότερα κτίρια της Ευρώπης 

και λόγω του σχήματος του ονομάζεται συχνά και 

”οδοντογλυφίδα” από τους κατοίκους της πόλης. 

Χτίστηκε το 1969 με σκοπό την ανάδειξη της 

σοσιαλιστικής υπεροχής στη χώρα και τον κόσμο. 

Σήμερα είναι ορατός σε ολόκληρο το Βερολίνο 

λόγω του εντυπωσιακού του ύψους (365 μέτρα). 

Μπορείτε να ανεβείτε με ασανσέρ στον Πύργο και 

να θαυμάσετε την εντυπωσιακή θέα, ενώ διαθέτει 

ένα θαυμάσιο μπαρ και εστιατόριο. 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 

 

 

 Brezeln 

 
Σκληρά απ’ έξω, μαλακά από μέσα, σε σχήμα 

κόμπου και πασπαλισμένα με χοντρό αλάτι. Το 

Brezeln είναι μέρος της παράδοσης της 

γερμανικής αρτοποιίας εδώ και αιώνες, στο βαθμό 

που χρησιμοποιείται ως έμβλημα για τους 

αρτοποιούς στη νότια Γερμανία. Το σχήμα και η 

ακριβής συνταγή του ποικίλλουν σημαντικά στη 

Γερμανία. Τρώγονται συνήθως ως σνακ ή, στο 

Μόναχο και στην υπόλοιπη Βαυαρία, ως 

συνοδευτικό στο κύριο γεύμα. 

 

 

 

 Bratwurst 

 

Η γερμανική κουζίνα είναι συνυφασμένη με τα 

λουκάνικα! Η ιστορία του Bratwurst στη Γερμανία 

φτάνει πίσω στο 1313, όταν η διοικούσα αρχή της 

Νυρεμβέργης προέβλεπε ότι μόνο το κρέας από 

χοιρινό φιλέτο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται στο 

λουκάνικο. Το Bratwurst θα το συναντήσετε 

συνήθως σε πωλητές στο δρόμο μέσα σε λευκό 

ψωμάκι με κέτσαπ ή μουστάρδα. Σερβίρεται επίσης 

σε εστιατόρια, συχνά με πατατοσαλάτα και 

Sauerkraut. 

 

 

 

 

 

 



 

 Ψώνια στο Flea Market του Μάουερπαρκ 

 

Τa Flea Markets είναι μία πολύ διαδεδομένη 

συνήθεια στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. 

Αποτελούν, ουσιαστικά, μεγάλες υπαίθριες αγορές 

γεμάτες vintage προϊόντα, ρούχα και οικιακά είδη 

από δεύτερο χέρι. Το πιο εντυπωσιακό όμως, είναι 

οι συλλογές πλήρως λειτουργικές φωτογραφικές 

μηχανές κάθε μάρκας και εποχής. Σίγουρα ένας 

παράδεισος για τους λάτρεις της φωτογραφίας. 

Είναι ένα ταξίδι στη ζωή των Βερολινέζων από 

δεκαετία σε δεκαετία, μέσα από τα καθημερινά 

τους αντικείμενα. Και όλα τα προϊόντα βέβαια σε 

πολύ χαμηλές τιμές! 

 

 

 
 Βραδινή έξοδος στην περιοχή Mitte 

 

 

Το Mitte φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση που 

προσφέρει σε ντόπιους και τουρίστες. Η νυχτερινή 

ζωή του Βερολίνου κατέχει θρυλική φήμη: στα 

κλαμπ του αναπτύσσονται συνεχώς νέες μουσικές 

τάσεις και κάθε είδους, με προτιμήσεις στην 

ηλεκτρονική μουσική και techno, ενώ τα 

περισσότερα από τα κλαμπ είναι ανοιχτά κάθε 

μέρα της εβδομάδας. 

 

 
 


