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OOOblog – Berlin rehberi
 
Nasıl gidilir: THY, Pegasus, Onur Air hepsi direkt uçuyor. Yolculuk yaklaşık 2.5 
saat sürüyor. Borajet'in haftada bir Ankara'dan direkt uçuşu mevcut. İzmir'den 
ise SunExpress direkt uçuyor. Antalya'dan Sunexpress, Onur Air ve Condor'un 
direkt uçuşları var.

Ne zaman gidilir: Almanya'nın havası pek belli olmuyor. Bazen aşırı soğuk 
bazen 35 derece olabiliyor. Siz yine de güzel havayı garantilemek için Mayıs-
Eylül arası gidin derim. Böylece kışın kapalı olan bir çok yazlık mekanın tadını 
da çıkarabilirsiniz.

Vize: Schengen vizesi gerekli. Başvurular IDATA aracılığıyla kabul ediliyor.

Konaklama: Konaklama Almanya'da diğer Avrupa şehirlerine göre daha uygun. 
60-70 Euro'ya gayet düzgün oteller bulmak mümkün. Biz Berlin'de iki farklı 
otelde kaldık. Biri Elegia Hotel diğeri ise Tryp by Wyndham. Elegia direkt 
Kudamm'da yer alıyor, yeri gayet keyifli. Tryp by Wyndham ise biraz daha şehir 
dışında. Araba kiraladığımız için sorun olmadı bizim için ama tavsiyem daha 
merkezi bir otelde kalmanız. AirBnB'ye de göz atın derim.

Berlin'de Ulaşım: Berlin'e uçakla geliyorsanız eğer ya Tegel havalimanına ya 
da Schönefeld havaalanına ineceksiniz. Tegel'dan şehre giden birçok otobüs 
var. Schönefeld havaalanı şehir merkezine biraz daha uzak. Buradan da tren 
veya otobüsle merkeze ulaşabilirsiniz. Şehir içinde yaygın metro (ubahn) ve 
tren (sbahn) ağından faydalanabilirsiniz. Şehrin her yerine bu şekilde ulaşmak 
mümkün. Almanya'da UBER'den ziyade MyTaxi daha yaygın. App'ini indirip taxi 
çağırabilirsiniz.

Program: Berlin için 3-4 gün ayırın derim.  

1. Gün - Prenzlauer Berg, Mitte 
2. Gün - Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln 
3. Gün - Charlottenburg, Tiergarten 
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1.  Gün - Prenzlauer Berg, Mitte

Gününüze Prenzlauer Berg'de başlayabilirsiniz. Bu semtte bir çok tatlı cafe ve 
butik var. AirBnB'de ev tutmak için de keyifli bir semt. Kahvaltı'dan sonra 
Mauerpark'a yürüyüp her Pazar günü kurulan bit pazarını karıştırın. Hatta 
diyebilirim ki mükemmel bir Pazar günü geçirmek için Berlin'de en keyifli semt 
Prenzlauer Berg.
Prenzlauer Berg'e komşu semt Mitte (Merkez anlamına geliyor). Mitte'de hem 
alış veriş, keyifli restoranlar ve gece hayatı var hem de Berlin'in turistik 
aktiviteleri ve müzeler burada. Mitte'de mutlaka Hakescher Markt'a uğrayın. 
Hackescher Markt yan yana bir kaç avludan oluşuyor, içinde butikler ve cafeler 
yer alıyor. Berlin'er Dom'u ve Müze adasını karşınıza alıp Monbijou Park veya 
James Simon park'ta şezlonglarda bira içmeyi ihmal etmeyin. Berlin'de en çok 
sevdiğim mekanların çoğu da bu bölgede. 
Meşhur Brandenburger Tor, Fernsehturm, Holokost anıtı, Berliner Dom ve 
Checkpoint Charlie de Mitte'de yer alıyor. Vaktiniz olursa Nikolaiviertel'e de 
mutlaka uğrayın. Alışveriş için Schönhauser Strasse, Münzstrasse ve 
çevresi ve Friedrichsstrasse. Ayrıca Mall Of Berlin, Potzdamer Platz 
Arcaden veya Alexa AVM'leri alışveriş için iyi bir tercih. 

Prenzlauer Berg mekanları
 
Cafe Butter - Kahvaltı için - Pappelallee 73
Cafe Anna Blume - Kahvaltı ve pastaları! - Kollwitzstraße 83
Betty n' Caty - Bir diğer güzel kahvalto adresi - Knaackstraße 8
The Barn - 3. dalga kahveci. Cortado'su enfes - Schönhauser Allee 7
Kulturbrauerei - Pazar günleri StreetFood pazarı oluyor - Schönhauser Allee 36
Cafe Stockholm - Tatliş bir cafe - Kollwitzstraße 74
Mauerpark - Bit pazarı har Pazar günü kuruluyor
Nothaft Seidel Cafe - Kahve ve kek molası için - Schönhauser Allee 43A
An einem Sonntag im August - Bu ne biçim cafe ismi? Koltuklara yayılıp 
dinlenmek için bire bir - Kastanienallee 103
Beakers - Keyifli kahvaltı - Dunckerstraße 69
Bonanza Coffee Heroes - 3. dalga kahveci - Oderberger Str. 35
Cecconis - Soho House'un altındaki Italyan - Torstraße 1
Fleischerei - Etobur cenneti - Schönhauser Allee 8
The Bird - Akşam pis birşeyler yemek isterseniz - Am Falkpl. 5
Blackbeards - BBQ sevenler için bir cennet - Pappelallee 55
Prater Garten - Güzel havada bir bira içmek için - Kastanienallee 7-9
Konnopkes Imbiss - Berlin'in en iyi Currywurst'u burada - Schönhauser Allee 
44B
Maria Bonita - Meksika mutfağı sevenler için - Danziger Str. 33 
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Mitte mekanları 
 
Hakescher Markt - Rosenthaler Straße 40-41
Kaffeemitte - Çok keyifli, sandviç ve tatlılar çok iyi.  - Weinmeisterstraße 9A
House Of Small Wonder - Mekan tasarımı çok güzel, Brunch adresi - 
Johannisstraße 20
Flakes Corner - Yüzlerce Corn Flakes çeşidi - Neue Promenade 8
Barcomi's Deli - İç avlusu çok keyifli - Sophienstraße 21
Madchenitaliener - Keyifli bir akşam yemeği için - Alte Schönhauser Str. 12
The Barn - 3. dalga kahveci. Cortado'su enfes - Auguststraße 58
Five Elephant - İyi kahve - Alte Schönhauser Str. 14
Father Carpenter Coffee Brewers - Daha çok kahve - Münzstraße 21
Mogg - Sandviçleri bayağı iyi - Auguststraße 11-13
Ben Rahim - Bir diğer iyi kahveci - Sophienstraße 7
The Klub Kitchen - Özellikle öğlenleri keyifli - Mulackstraße 15
Clärchens Ballhaus - Bu mekanı kaçırmayın - Auguststraße 24
Curry 61 - Berlin'de Currywurst denemeden olmaz - Oranienburger Str. 6
The Bird Express - İyi bir hamburgerci - Kleine Präsidentenstraße 3
Makoto - Japon mutfağı - Alte Schönhauser Str. 13
Zeit für Brot - Hızlı bir kahvaltı için, ekmek çeşitleri çok iyi - Alte Schönhauser 
Str. 4
Al Contadino Sotto le Stelle - Mozzarela bar - Auguststraße 34
Factory Girl - Hem mekanın kendisi hem de kahvaltısı çok keyifli - Auguststraße 
29C
Good Bank - Direkt saksıdan salatatanızı alır mıydınız? - Rosa-Luxemburg-
Straße 5
Bondi Cafe - Kahvaltı - Schlegelstraße 6
Type Hype - Hem mağaza hem cafe. - Rosa-Luxemburg-Straße 9-13
Spreegold - Öğle ve akşam yemeği için - Rosa-Luxemburg-Straße 2
Dolores - Burrito Cenneti - Rosa-Luxemburg-Straße 7
Schnitzelei Mitte - Berlin'in en iyi schnitzelcisi - Chausseestraße 8
Borchardt - Schnitzel!!! - Französische Straße 47
Entrecote - Paris'teki Relais Entrecote'un Berlin versiyonu - Schützenstraße 5
Rose Garden - Keyifli öğle/akşam yemeği - Alte Schönhauser Str. 61
Strandbar - Kıyıda Berliner Dom manzaralı keyif - Monbijoustraße 3B
House of Weekend - Keyifli bir club. Roof'u çok güzel. - Alexanderstraße 7
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2. Gün - Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln

Berlin'e gidip Kreuzberg'e uğramadan olmaz. Şehrin en enteresan semti 
bence. Checkpoint Charlie'den itibaren Kreuzberg semti başlıyor. Biz genelde 
Türk mahallesi olarak biliriz ancak son yıllarda Berlin'in en popüler semtlerinden 
biri olmuş, gençlerin eğlence merkezi haline dönüşmüş. Kreuzberg'e komşu 
Neukölln semti de keyifli. Spree nehrinin öbür tarafına geçtiğinizde ise 
Friedrichshain semti başlıyor. Berlin'deki Startup'ların en çok tercih ettiği semt 
olmuş. Bununla birlikte bir çok keyifli cafe ve restoran bu bölgeye gelmiş. Ayrıca 
mimarisi görmeye değer. Stalin Allee diye geçen caddeyi mutlaka görün, 
kendinizi bir anda Moskova'da zannedeceksiniz. Berlin'in en meşhur gece 
kulupleri de bu civarda.
 
Kreuzberg/Neukölln mekanları

Ora - Günün her saati keyifli, kahvaltısı favorim - Oranienpl. 14
Bastard - Brunch keyfi - Reichenberger Str. 122
Hallesches Haus - Ah işte burası çok keyifli bir mekan - Tempelhofer Ufer 1
Schönes Cafe - Kahvaltı için güzel - Dieffenbachstraße 54
Bonanza Coffee Roasters - İyi bir kahveci - Adalbertstraße 70
19 Grams - Bir diğer iyi kaveci - Schlesische Str. 38
Five Elephant - Bu da çok iyi kahveci :) - Reichenberger Str. 101
Roamers - Sunum o kadar güzel ki yemeye kıyamıyorsunuz - Pannierstraße 64
Cabslam - Kahvaltı için mutlaka gidin - Innstraße 47
Sage - Akşam yemeği için tavsiye ederim, güzel havada terası keyifli - 
Köpenicker Str. 18-20
Santa Maria - Taco Tuesday kaçmaz - Oranienstraße 170
Luzia - Birşeyler içmek için - Oranienstraße 34
Ivy - Çok keyifli bir cafe - Weserstraße 44
Burgermeister - Ayak üstü hamburger, baya iyi - Oberbaumstraße 8
Spindler & Klatt - Nehir kıyısında keyifli bir akşam yemeği için - Köpenicker Str. 
16-17
Klunkerkranich - Rooftop keyfi, her gün canlı müzik veya DJ programı oluyor - 
Karl-Marx-Straße 66
Badeschiff - Spree nehrinin üstünde havuz keyfi - Eichenstraße 4
Markthalle 9 - Perşembe akşamları mutlaka gidilmeli!! - Eisenbahnstraße 42-43
Club der Visionare - Sıcak havada aşırı keyifli mekan - Am Flutgraben 2
Freischwimmer - Yine güzel havada tercih edilmesi gereken restoran - Vor dem 
Schlesischen Tor 2a
Watergate - Elektronik müzik seviyorsanız kaçırmayın - Falckensteinstraße 49
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Friedrichshain mekanları

East Side Gallery - Berlin duvarından kalan 1.3km'lik kısım grafittilerle 
süslenmiş - Mühlenstraße
Silo Coffee - Kahve molası ve kahvaltı için - Gabriel-Max-Straße 4
Happy Barsitas - Çok keyifli bir kaveci - Neue Bahnhofstraße 32
Neumanns Cafe - Daha çok kahve - Gabriel-Max-Straße 18
Cupcake - Cupcake molası - Krossener Str. 12
Burgeramt - Hamburgerleri başarılı - Krossener Str. 21-22
Il Ritrovo - İyi ve hesaplı pizzacı - Gabriel-Max-Straße 2
Santa Maria Eastside - Taco Tuesday kaçmaz - Krossener Str. 18
Szimpla - Budapeste'den tanıdığımız, sevdiğimiz mekanın Berlin şubesi - 
Gärtnerstraße 15
Holzmarkt - Müthiş keyifli yazlık mekan - Holzmarktstraße 19-30
Kater Blau - Tam bir Berlin gece klubu, gidip görün derim - Holzmarktstraße 25
Pirates - Nehir kenarında bira ve pizza keyfi - Mühlenstraße 78-80
Berghain - Meşhur Berghain, içeri girebilmek için en az 1 saat bekleniyor, girme 
ihtimaliniz düşük ama denemeye değer. Bir nevi turistik aktivite - Am Wriezener 
Bahnhof 

3. Gün - Charlottenburg, Tiergarten 
 
Charlottenburg Berlin'in 'zengin' semti olarak geçiyor. Lüks otel ve 
mağazaların sıralı olduğu Kurfürstendamm burada. Hipster mekanlardan sıkılıp 
daha şık takılmak isterseniz sizi Charlottenburg'a alalım :) Tiergarten ise 
Berlin'in Central Parkı. Güzel havada bu parkı da gezmenizi öneririm. Hatta 
kayık kiralama imkanı da var. 

Charlottenburg mekanları

Einstein Cafe - Keyifli bir kahvaltı için - Kurfürstendamm
Benedict - En iyi kahvaltı için - Uhlandstraße 49
Schwarzes Cafe - Kahvaltı için gidebilirsiniz - Kantstraße 148
The Barn - Berlin'in en iyi kahvecisi bana göre. Terası pek keyifli - 
Kurfürstendamm 18
A Never Ending Love Story - Tatlı mı tatlı kahve ve kahvaltı mekanı - 
Kantstraße 25
Schnitzelei - Çok iyi schnitzelci. Mutlaka rezervasyon yapın - Röntgenstraße 7
The Butcher - Amsterdam'dan tanıdığımız enfes hamburgerci - Kantstraße 144
Ottenthal - Schnitzel'i efsane, Viyana'da yediklerimden bile lezzetli - Kantstr 153
Bikini - Keyifli bir AVM - Budapester Str. 38-50
Monkey Bar - Tiergarten manzaralı günbatımı izlemek için keyifli roofbar - 
Budapester Str. 40
Hotel Elegia - Şirin bir pansiyon. Odalar temiz, yeri merkezi. Bokking'de ki 
puanı nedense düşük, biz gayet memnun kalmıştık - Niebuhrstraße 74


