
Berlin ferielejlighed i centrum af Berlin - 

500 m fra Kurfürstendamm 

Lej en dejlig, hyggelig og praktisk indrettet, 

lys ferielejlighed i Berlin med central beliggenhed og 

plads til 4 personer. Parkeringsplads kan lejes. 

Ferielejligheden i Berlin ligger kun 500 meter fra 

Kurfürstendamm, som er det mondæne hovedstrøg i 

Vest Berlin. Her kan du gøre dine indkøb, med et kæmpeudvalg til billige tyske priser. 

Her er du tæt på alt. 

Området omkring Olivaer Platz, Pariser Strasse og Ludwigkirch Platz, som alle ligger 5 minutter gå-

afstand mellem denne ferielejlighed i Berlin og Kurfürstendamm, er fyldt med restauranter og 

cafeer.  

Det er billigt at spise ude i Berlin! 

Her er et dejligt og roligt gadeliv i det trafikdæmpede 

område, og alt er lige i nærheden. 

Konstanzer Strasse er mere trafikeret, men 30 km/h 

trafikdæmpet område om natten. 

Berlin er hele året fuld af oplevelser for alle aldre og 

interesser og er centrum for kultur, kunst og arkitektur. 

Vores feriebolig i Berlin er et perfekt udgangspunkt for din gode ferie i Berlin - forlænget weekend 

storbyferie eller en hel uge med rabat. 

På selve hovedstrøget i VestBerlin, Kurfürstendamm, - 500 m 

fra vores lejlighed i Berlin - ligger de store butikker indenfor 

mode mm Prada, Gucci Yves Saint Laurent og alle de andre 

store mærker, f. eks ligger flg butikker i en klump tæt ved 

Olivaer Platz: Tizian, Chanel, Cartier, Bulgari, Gucci, Yves Saint 

Laurent m. fl, - i den billigere ende ved Gedächtniskirche ligger 

f. eks. 3 H&M-butikker med ca 50 meters mellemrum + plus en 

på den anden side af gaden.  

Ferielejligheden i Berlin er på 59 m² (svarer til en dansk lejlighed på ca 65 m²) og indeholder køkken, 

bad, soveværelse med dobbeltseng samt stue med dobbelt sovesofa og balkon på 4 m
2
.  



Der er elevator i huset, men vores ferielejlighed i Berlin ligger i 

den høje stue (Hochparterre), en halv trappe oppe. Huset er 

helt omgivet af haven og derfor uden kontakt til fortov.  

Der er 125 meter til U-bahn (metro) og 200 meter til busstop, 

så der er særdeles gode trafikforbindelser, så man hurtigt kan 

nå rundt omkring i Berlin med busser, S-tog, metro og 

sporvogne (de findes kun i Østberlin) fra vores ferielejlighed.  

Supermakedet KAISER ligger 80 m fra lejligheden og har åbent fra kl 07 til kl 24, hver dag - dog 

undtaget søndag. 

 

Bag vores dejlige ferielejlighed i Berlin ligger Preussen Park, hvor man kan tage sin morgenløbetur 

og slappe af i grønne omgivelser. Her findes også en stor legeplads til børnene, samt solide 

motionsredskaber til afspænding efter løbeturen. 

Ferielejligheden i Berlin er vores private ferielejlighed i Berlin, som kan lejes, når vi ikke selv bruger 

den. 



Rejse fra Bornholm til BerlinCity Ferielejlighed i Berlin - det er nemt! 

Det er nemt, hurtigt og billigt at komme fra Bornholm til Berlin: 

I kan flyve - en returbillet med fly til Berlin fra Kastrup kan fås meget billigt, hvis amn bestiller i god tid  - 

flyveturen tager en time. Se momondo.com 

Bornholmstrafikken sejler til Sassnitz Fährhafen fra april til sidst i oktober/først i november. 

Er du i bil tager det kun ca 4 timer at køre til lejligheden i Berlin fra Sassnitz. 

Når Sassnitz-færgen ikke sejler fra Bornholm, skal du udenom over Sverige, Øresundsbroen til GEDSER (ikke 

Puttgarden – dette r 200 km ekstra kørsel!) og sejle til Rostock (knap 2 timer). Fra Rostock er der ca 2,5 timer 

til lejligheden i Berlin – 225 km på Autobahn. 

og du skal kun køre knap 1000 m på gader i Berlin, da by-autobahnen har tilkørsel i nærheden. 

Men du kan sagtens komme hurtigt frem uden eget køretøj. Så skal du blot tage en taxi til Sassnitz Bahnhof 

og tage toget til Berlin. Taxien koster ca 100 kr.  Du kan ofte finde nogle at dele en taxi med ved 

holdepladsen ved færgen i Mukran, når den kommer ind. 

Det er billigt at tage toget i Week-enden: Spørg efter en "Schönes Wochenend Ticket" på stationen i Sassnitz, 

med den kan op til 5 mennesker rejse samlet og den koster kun ca 42 Euro. 

Men også i vinterhalvåret er der gode forbindelser: 

I vinterhalvåret skal du omkring København. 

Herfra kan du tage med DSB Orange billigt - fra 40 Euro - 300 kr - og behageligt til Berlin med behagelige 45 

minutters pause på Rødby-Puttgarden færgen 

 

ELLER du kan tage med GraahundBus/Berolina, som kører over Gedser-Rostock - du skal selv tage bagagen 

på og af færgen, da der skiftes til ny bus på den anden side af vandet. Det koster kun 350 kr for turen fra 

København til Berlin. 

Eurolines kører også til Berlin, de har ofte billige(re) billetter og pensionistrabat. Bussen er af god standard 

med benplads og kører ombord på Gedser-færgen og fortsætter til Berlin. 

 


