
1. Zwiedzanie Berlina 

 

 

 

Zaczynajac od Dworca Głównego (Hauptbahnhof) można wiele historycznych zabytków 

osiągnąć drogą pieszą. Już w odleglosci 400 metrów widzimy nowo wybudowany Urząd 

Kanzlerza Niemiec.  

 

Nastepnie: 

 

- Siedzibę Parlamentu w starym historycznym „Reichstagu” 

- Krzyże ku pamięci ofiar zastrzelonych podczas przekraczania Muru Berlińskiego 

- Pomnik Pomordowanych Synti i Romów w czasie II Wojny Światowej 

- Pomnik Zamordowanych Żołnierzy Radzieckich (Das Sowjetische Ehrenmal)  

- z dala widoczna, kolumna z Boginią Zwycięstwa przez Berlińczyków zwana „Złota Elzą” 

(Siegessäule)  

- Brama Brandenburska (Brandenburger Tor), najbardziej znana budowla i symbol Berlina 

 

Wychodząc z Bramy Brandenburskiej jesteśmy na Placu Paryskim (Pariser Platz) od którego 

odbiega olbrzymia, historyczna Aleja pod Lipami (Unter den Linden).  

W poblizu znajduja sie: 

- Ambasada Amerykanska 

- Ambasada Rosyjska 

- Ambasada Francuska 

- Ambasada Brytyjska 

- historyczny hotel „Adlon” 

- „Madame Tussauds” – Muzeum Figur Woskowych 

 

Idac dalej osiągamy „Pomnik Pomordowanych Żydów Europy “(Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas) wraz z muzeum. 

Następnie idziemy wzdłuż linii granicznej, gdzie kiedyś przebiegał Mur Berliński i 

dochodzimy do najnowszego centrum Berlina - Potsdamer Platz: 

 

- wystawa Muru Berlinskiego (Berliner Mauer) 

- ekskluzywnym hotelem „The Ritz Carlton“ 

- centrum Sony (Sony Center)  

- Pasaż „Arkaden” z możliwością zakupów  

 

Przejażdżka metrem do innego centrum Berlina: Plac Aleksandra.  

 

[[Lub pieszo, to oglądamy: 

- Topographie des Terrors,  

- najdluzszy kawalek Muru Berlinskiego w centrum miasta 

- Checkpoint Charlie  

- Gendarmenmarkt  

- Bebelplatz (miejsce palenia książek) 

- najstarsza biblioteka Kommode 

- Katedra Katolicka sw. Jadwigi (Hedwigskathedrale) 

- Opera 

- Humboldt – Universität]] 

 



Na Alexanderplatz zwiedzamy: 

 

- Wieżę Telewizyjną (Fernsehturm) 

- Czerwony Ratusz (Rotes Rathaus) 

- Zegar Czasow Swiata (Weltzeituhr) 

- Historyczna fontanna Neptuna (Neptunbrunnen) 

- Katedra Berlinska (Berliner Dom) 

 -Wyspa Muzeow (Museumsinsel) z Muzeum Starym (Altes Museum), Muzeum von Bode 

(Bodemuseum), Muzeum Pergamonu (Pergamonmuseum), Galeria Nacjonalna 

(Nationalgalerie) i Muzeum Nowym (Neues Museum)  

- Nikoleiviertel (stary Berlin 1237) 

 

 

Kudamm  

- Słynne KaDeWe, otwarte w 1907 r. galeria 8-smio piętrowa, największa w kontynentalnej 

Europie, a druga na świecie pod względem sprzedaży różnorodnych delikatesów z całego 

świata;  

- Europa Center, kultowe miejsce Berlina Zachodniego ze znanym 13 metrowym zegarem 

wodnym 

- Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche, ruina Kościoła ku Pamięci, budynek historyczny  

- „Bikini Haus”, z widokiem na Zoo Berlińskie 

- historyczne, jedno z najstarszych, kino Zoo Palast  

- pierwsza historyczna kawiarnia „Kanzlereck“  

- pierwsza stacja metra Wittenbergplatz z 1902 r.  

- monumentalna rzeźba „Berlin”, symbolizująca rozdzielone miasto 

 

 

 
 


