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Gå på opdagelse de mere usædvanlige steder i de to charmerende kvarterer Mitte og Kreuzberg – lige i hjertet
af Berlin. Prøv noget andet end de gængse monumenter og oplev en kreativ ånd, der tiltrækker hele Europa.

Opdag talentfulde kunstnere på de bedste kunstgallerier. Find de dristige kokke der fornyer Tysklands
kulinariske traditioner. Og tag en drink med nogle af de lokale på vores mindre kendte favoritbarer. 

Anbefalingerne er opdelt i fire kategorier: 

- Ud over det sædvanlige: Fantastiske små steder at udforske
- På bordet: Lækre spiser og godbidder

- Hold en pause: Rolige hjørner og grønne steder
- For dit helbred: Kager, kaffe og cocktails

Sammen med de 40 anbefalinger kommer et enkelt designet bykort, der gør det let at navigere i byen, og en
kort introduktion til hvert kvarter. Det er alt, hvad du har brug for, hvis du vil udforske Berlins små

vindundere inden for kunst, kultur og gastronomi. Kom med og nyd Berlin!
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