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Depois de ser a capital do Reino da Prussia, do Império Germânico e 
da República Weimar, Berlim foi a capital do Terceiro Reich. Afetada 
diretamente pela segunda guerra, a cidade foi dividida pelo famoso 
muro, que, felizmente, foi derrubado. Mas a cidade não é só guerra. Arte 
alternativa, teconologia e gente jovem são a nova cara de Berlim.
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Top 5
1. A cúpula no topo do prédio do 
governo alemão atrai multidões 
para o prédio, que se chama 
Reichstag. A vista é belíssima e 
grátis, mas é preciso reservar com 
antecedência.

2. O prédio mais alto da cidade 
e uma das marcas do skyline de 
Berlim, a Torre de Televisão foi 
construída nos anos 60 pelo lado 
leste comunista para impressionar 
o lado oeste democrata. 

3. Com uma mistura de 
restaurantes, lojas, teatros e 
cinemas, a Postdamer Platz é 
o ponto de encontro perfeito para 
turistas e também moradores antes 

Programa Inusitado Sinta-se como 
um alemão
Em Berlim, cerveja é mais barato 
do que água. Então o que você está 
esperando? Para o programa ficar 
ainda mais local, peça um dos copos 
enormes em um biergarten e 
aproveite!

de aproveitar a noite em Berlim.

4. Símbolo da Guerra Fria, 
Checkpoint Charlie era o nome 
do mais importante ponto do muro 
de Berlim, onde era possível cruzar 
do leste para o oeste. Hoje, virou 
atração turística, completa com um 
museu cheio de histórias de pessoas 
que conseguiram escapar de um 
lado para o outro.

5. 1.3 quilometros do muro de 
Berlim viraram um museu a céu 
aberto. Conhecida como East 
Side Gallery, essa sessão do 
muro tem pinturas de vários artistas 
contemporâneos,  além de grafite e 
até um pouco de pixação.

O bairro mais boêmio de 
Berlim se chama Kreuzberg. 
Aprecie a arte de rua, se delicie 
com a comida turca, faça uma 
caminhada no parque, se perca 
nas ruas estreitas e, claro, 
explore as várias opções de 
música alternativa.



Compras
Berlim é uma ótima cidade 
para fazer compras, com várias 
das grandes marcas mundiais 
espalhadas pela cidade, além de 
várias lojas alternativas com 
produtos feitos à mão. 

Tem Que Provar
Na Alemanha, não dá para esquecer 
as famosas linguiças. O destaque vai 
para a currywurst, uma linguiça 
de porco que se come com ketchup 
e curry em pó. Pode vir com pão 
ou batata frita... ou só a linguiça. O 
prato é tão popular que ganhou até 
um museu em Berlim.

Por influência de imigrantes turcos, 
dönner também se tornou muito 
comum. Conhecido em outros 
países como kebab ou shawarma, 
é considerado a comida fast-food 
mais consumida pelos alemães... 
E dizem que é mais popular na 
Alemanha do que na Turquia!

Duas áreas importantes são o 
Hackescher Markt e a rua 
Kurfürstendamm, onde fica 
a famosa KaDeWe, uma das 
maiores lojas de departamento da 
Europa.



Sugestões de Acomodação
Hotel Potsdamer 
Hof Berlin
No centro de Berlim, o hotel conta 
com wifi gratuito e excelentes 
conexões de transportes públicos. 
Todos os quartos incluem TV 
de tela plana, mesa de trabalho e 
banheiro privativo. Um buffet de 
café-da-manhã está incluso no 
preço da diária.

Fique de olho: Não há elevador. 
Alguns hospedes acharam 
os quartos pequenos e os 
recepcionistas mal-humorados.

Saiba mais sobre esse hotel.

Pesquise mais opções de hotel em Berlim no booking.com

Regent Berlin
Hotel 5 estrelas localizado na Praça Gendarmenmarkt, perto da 
rua comercial Friedrichstraße e do metrô Französische Straße. Oferece 
restaurantes premiados com estrela Michelin, além de spa, academia, wifi 
gratuito e serviço de aluguel de bicicletas. 

Fique de olho: O café da manhã não está incluso no preço da diária. Alguns 
hóspedes não recomendam o restaurante.

Clique aqui para conhecer melhor esse hotel.

Winters Hotel 
Berlin Mitte
Este hotel 4 estrelas está situado 
no coração do bairro de Mitte, em 
Berlim, a 200m do Checkpoint 
Charlie e do Metrô Kochstraße. 
Conta com wifi gratuito. O hotel 
apresenta terraço voltado para 
um pátio interno e duas salas de 
conferência. Os quartos dispõem 
de TV de tela plana, banheiro 
privativo e cofre. 

Fique de olho: O café da manhã não 
está incluso no preço da diária. 

Saiba mais sobre esse hotel.

http://www.booking.com/city/de/berlin.pt-br.html?aid=363889;label=mgberlim
http://www.booking.com/hotel/de/pension-7-himmel.pt-br.html?aid=363889;label=mgberlim
http://www.booking.com/hotel/de/the-regent-berlin.pt-br.html?aid=363889;label=mgberlim
http://www.booking.com/hotel/de/winters-berlin-mitte-the-wall-checkpoint-charlie.pt-br.html?aid=363889;label=mgberlim

