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TIPS:

από τον Απόστολο Καλφόπουλο

Όταν βρεθείτε στο Βερολίνο βρείτε το Index που κυκλοφορεί κάθε τόσο.
Το Index είναι ένα πολύ καλό μικρό τρίφυλλο με όλους τους εκθεσιακούς
χώρους και το τι παίζει εκείνη τη στιγμή σε κάθε μέρος (σαν και αυτό που
κυκλοφορει στην Αθήνα).
Οι πιο εύκολες μετακινήσεις είναι με το μετρό και το τραμ (προσοχή πάρα
πολύ έλεγχοι για εισιτήρια). Λειτουργούν και το βράδυ. Το Βερολίνο όμως,
κατά τη γνώμη μου είναι για περπάτημα. Νοικιάζονται και ποδήλατα.
Είναι σχετικά φθηνό και το φαγητό (ειδικά η αράβικη κουζίνα) και το ποτό.
Το Σαββατοκύριακο αν έχει καλό καιρό τα πάρκα είναι τέλεια ότι πρέπει για
πικ-νικ
Το ίδιο και οι υπαίθριες μπυραρίες...
Ιδού τώρα ορισμένα από τα μέρη που νομίζω ότι αξίζουν:
Αγορά
Όλη η Kastanien Allee [Prenzlauer Berg] και πάνω από την Danziger Srasse
που μετονομάζεται σε PappelAllee μέχρι το ύψος της Raumer Strasse. Είναι
γεμάτη με μικρά μαγαζιά, μπουτίκ, second hand, δίσκους, μικρά έπιπλα,
εκδόσεις, ostalgie, κλπ, κλπ -Αλλά και στους κάθετους της Kastanien Allee
όπως η Oderberger Strasse και η Schwedter Strasse -Ειδικότερα πολύ καλό
μαγαζί με Street Art και εκδόσεις στην Raumer Strasse.
To καλύτερο Βιβλιοπωλείο είναι το Pro QM και είναι στην Almsadtstrasse 4850 κοντά στη Rosa Luxemburg Platz (πραγματικα από τα καλύτερα που έχω
δει).
Bar-Φαγητό
Kastanien Alle γενικά και στα γύρω στενά -Oranien Strasse κοντά στην
HeinrichPlatz.
Πολύ καλό σούσι στη Lychener Strasse (Κάθετη στην Raumer Strasse.)
δίπλα στο παρκάκι.
Πάρα πολύ ωραίο Bar (σε τέλειο κτίριο) είναι το Babette στην Karl Marx Allee
36 κοντά στην Αlexanderpatz.

Το πρωινό στα καφέ της πόλης
σερβίρεται μέχρι τις 16:00 και είναι
χορταστικό.
Διαλέγετε ψάχνοντας. Πολλά από αυτά,
όπως και τα bars και τα clubs στο
Βερολίνο,
βρίσκονται
σε
μη
προβλέψιμους χώρους και άρα είναι
απαραίτητη η βόλτα. Οι ταξιδιωτικοί
οδηγοί βοηθούν σε αυτό ως ένα σημείο.
Τα ενδιαφέροντα μέρη για έξοδο είναι το
Prenzlauer Berg, το Kreuzberg, το
Friedrichshain, ένα κομμάτι του Mitte.
∆ΟΥΛΙΤΣΑ
Διαβάζετε τα κείμενα που δόθηκαν στο
workshop THEN WE TAKE BERLIN και
κατασκευάζετε
το ημερολόγιο της
περιπλάνησής σας με οποιοδήποτε μέσο
σας είναι οικείο.
Το ημερολόγιο αυτό αποτελεί και τη βάση
της άσκησης που ζητάμε να ολοκληρωθεί
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Καλό ταξίδι και καλή διασκέδαση

Ευχαριστίες στους φοιτητές του Α’ έτους :
Τατιάνα Βασιλειάδου, Γιώργο Λαβαντσιώτη, Άννα Ξενάκη
για το ενδιαφέρον και την πολύτιμη συμμετοχή τους την οργάνωση
της εκδρομής
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