


Teimme kuuden päivän mittaisen matkan Berliiniin 24. – 29. huhtikuuta 2019.
Seurueemme oli kolmihenkinen; Tarja, emerita museonjohtaja Leena ja minä.

Berliini oli meille kullekin aiemmin käymätön.  Sää suosi meitä liikaakin, koska 
helle verotti vanhan kykyä liikkua.  Kaupunki oli upea ja nähtävää aivan liikaa!

Berliini on eläkeläiselle kukkaroystävällinen kohde. Omatoimimatkamme tuli jo 
sinällään puolta edullisemmaksi mitä vastaavat valmismatkat. 

Ruokailu tapahtui edullisesti (no, unohdetaan ravintola Savu laskuista). Palvelu oli 
hyvää, päinvastoin mitä opaskirjat kertoivat. 

Julkinen liikenne on toimivaa ja edullista. Päivälippu vain 7 euroa ja se kattaa 
kaikki julkiset kulkuvälineet.  Hop On Hop Off –kiertoajelua suosittelemme. Sillä 
teimme kaksi koko kierrosta ja kaupungin keskusta selvisi hyvin. Hinta oli 32 €.

Kuusi päivää on aivan liian vähän Berliinin tarjontaan ja kaupungin laajuuteen 
verrattuna.  Hyvän käsityksen kuvan se kuitenkin kaupungista mahdollisti.

Tästä oli kyse matkastamme Berliiniin



Hotelimm Berliinissä



Sireenit kukkivat Berliinissä jo 
huhtikuun 24. päivä.



Ensimmäinsenä iltana argentinalaisessa ravintolassa.



Reinon ateria 
argentinalaisessa



Tiergartenin puisto – Berliinin keuhkot 

Kuva Berliinin esitteestä



Näkymä osaan suuresta Tiergartenin puistosta

Tiergartenin puisto on mahtava keidas suurkaupungin sydämessä. 
Puistosta löytyy kasvillisuuden lisäksi mm. veistoksia, eläimiä ja 
ulkoilmaravintola.



Hop-On Hop-Off -sightseeing on hyvä väline tutustua mihin tahansa suurempaan kaupunkiin. 
Näin olemme tehneet hyvin usein ja se toimi Berliininkin kohdalla.  

Kaupunki on mittasuhteiltaan sellainen, että jo keskustan kierrokset vievät vähintään kaksi 
tuntia.  Liikenne on hieman outoa näin skandinaavi näkökulmasta, mutta ollaanhan autoilun 
luvatussa maassa, jossa on myös suuret pyöräilijälaumat terrorisoimassa jalankulkijaparkoja. 



Siegessäulen pylväs Tiergartenin keskus-
aukiolla. Oikealla Voiton jumalatar.



Bellevuen linna Tiergartenin kupeessa.



Berliinin  konserttitalo.



Berliinin Tuomiokirkko Lustgartenissa.



Berliinin vanha raati-
huone – ”Punainen talo”, 
joka esiintyi myös 
uudessa  televisiosar-
jassa ”Babylon Berlin”.



Berliinin  sydän  - Brandenburg  Tor.



Yksi Berliinin turhimmista turistikohteista: Uudelleen rakennettu 
Checkpoint Charlien koppi vanhalla kaupungin jakolinjalla.  



Französischer Dom eli Ranskalai-
nentuomiokirkko Gendarmen-
markt aukiolla.



Juutalaistuhon eli holocaustin muistomerkki.



Juutalaisen museon, Jüdisches Museumin, vanhempi osa.



Berliinin kaduilta voi löytää tällaisia pieniä laattoja, jotka kertovat 
aikoinaan läheisessä talossa asuneiden juutalaisten kohtalon. Nämä 
laatat olivat lähellä hoteliamme.



Humboldtin yliopiston päärakennus Unter den Lindenin 
varrella.  Oikealla Alexander von Humboldtin patsas.  



Kuuluisa valtiopäivätalo uudessa kuosissaan.  Katseenvangitsijana paljon 
puhuttanut suuri lasikupoli.  Maan valtiopäivät kokoontuvat jälleen talossa.  
Sen yhteyteen on rakennettu laajat lisätilat edustajille ja heidän avustajille, 
arkistolle, kirjastolla jne.



Alates Museum on Berliinin 
vanhin museo  Museo
keskittyy antiikin Kreikan ja 
Rooman aikaan.



Kulturforum Potsdamer Plazin lähellä on häkellyttävän laaja kulttuurilaitosten 
kompleksi.  Kävimme siellä vain Gemäldegaleriessa, joka on Berliinin suurin 
taidemuseo.  Jo sen 53 näyttelyhuonetta ja 3000 teosta olivat riittävä pläjäys 
vanhoja vanhaa eurooppalaista kuvataidetta.  



Sandro Botticelli -
Madonna Bardi
(Vasemmalla Johannes 
Kastaja)

Näytteeksi muutama kuva
kuuluisien taiteilijoiden
teoksista Gemäldegalerien
uskomattoman laajasta  
tarjonnasta. 



Tizian (Tiziano Vecellio)  Venus ja urkujensoittaja



Giovanni Antonio Canaletto - Näkymä Rialton sillalta Grande Canalille 



Pieter Bruegel (vanhempi)  - The Dutch Proverbs (Hollantilaiset sananlaskut)



Berliinin Filharmonia on yksi 
Kulturforumin monista 
rakennuksista.



Matteuksen kirkko Postdamer
Platzin ja  Kulturforumin
lähellä.



Berliini on muistanut oikeassa hengessä suurta 
ruotsalaista valtiomiestä ja demokraattia!



Tarmokas kiertely vaatii aina välillä huilitauon.  

Tauko snackbaarissa KaDeWe-tavaratalon 
lähellä.  Olutta ja currywurstia.
--------------------------------------------------------
Vasemmalla:  Tauko Weltkugelbrunnen
keitaalla.  Nyt maistuivat drinkit jäillä.



Tauolla Juutalaisen museon 
kahvilassa ennen käyntiä 
”Tervetuloa Jerusalemiin” –
näyttelyssä.



Olutta ja bratwurstia
Tiergartenin kioskilla.



Zoon ( Zoologiceher Garten) portti Budapester Strassella.



Joki- ja kanavaristeilyllä.



Valtiopäivätalo Spree-joelta päin.



Laiva risteilylle lähti Schlossbrücke-
sillan vierestä.  Takana rakennusteli-
neiden peittämä Saksan historiallinen 
museo.



Ennen  jokiristeilylle lähtöä kiersimme Saksan historiallisen museon Demokratia-näyttelyä 
lähes neljä tuntia.  Näyttely kuvasi hyvin totuudenmukaisesti maan historian vaiheet 
ensimmäisen maailmansotaa edeltävästä tilanteesta Berliinin muurin murtumiseen.



Tarja  Landwehrkanalin ylittävällä 
Rosa Luxemburgin sillalla.



Vapaajoukkojen vuonna 1919 murhaamien Karl Liebknechtin ja Rosa 
Luxemburgin muistomerkki Landwehrkanalin varrella, Lichtensteinin sillan 
kupeessa.  Paikka on sama, johon murhaajat heittivät Luxemburgin ruumiin.   



Kapinaperinteet elävät Berliinissä





Valtava kirpputori Mauerparkissa
itä-Berlinissä. 



Viimeisenä Berliinin iltanamme kävimme syömässä Savu-
ravintolassa. Sitä isännöi suomalainen Sauli Kemppainen.  
Ravintola on saanut yhden Michelin tähden ja hinnat ovat 
sen mukaisia.  Erinomainen ruoka!



Auf Wiedersehen Berlin!


